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?qR TNI3IDING

Ondat de mêeste l-eden van de I.li stori" sche Kring
ir3aernêtr in juli en augustus genieten van hun
vakantie, en er dus weinig of niets op enig historlsch terrein za1 gebeuren, zal het periodiek
"Saernerr slechts 1 x en wel begi"n augustus ver-

schijnen.
I."opi j voor het juli-augustus nunmer sqr " vóór
'I
5 juli a.s. inJ-everen bi j mevr.Bi jvanck.
I,ED3Àï STSTUUR

In nr. 2 van rr33g1lgrr vretden de namen en funkties

van d.e bestuursfeden vermeld.
lesgevraagd treft U onderstaand hun adressen en
telefoonnummers aan.

mr.C.C.M.Col-1ard,Bi1d,rdijklaan 34 rZaa:rn(
mevr.F.G.Bart-van -lekefen, Faas illi aslaan

1 247

6)

47,Ba.,rn(1697o)
D-

l'"van ciffen, Sophialaan 2,Baarn(l5979)

G.l-ri'ouwcr, Sophial. in JgrB:arn( 141l1 )
mevr. G.'.!i" S. Astro-ven Easselt, ?rinse s

4,Baarn(1243r)

Beatrixlaal

-J.M. v. d. " Xrinl ,íare1 v. d. Hei jdenla:'.n 12,
Baarn( 1{!fl )
mevr, L "M " Bi j vancir-- Jingeman s. Van Reenr:r;laan 10.,
Baarn( t 2!17 )
mev-n

3AÁRNS GH'IE I{TEEUI S

(of de lotgevallen van een schoutentruis
en orngevi ng )

deel

2

Schaduwzi j

d.e

''Ías d.e opzet te fors geweest,leefde hi j op te
grote voetrhebben tegenslagen hem getroffen?

jaar laterrin 1l!0rop d.e d.onhere avond
november-zo werd later genoteerd-is de
schout in a1le stilte verdwenen,heeft hij de .
benen genomen, zonder oïd.e op za.l<en te ste1len.
Ruim een maanC laterr21 decernberrtoen d-e hoop
dat hij slechts tijdeli.jk zich verwÍjderd. had
en terug zou keronrijdel bleekrwerd presj.dentitlegen

van 'l{

scbLepen .Iïi1f em Seem-raad en rekenmeester van
H.K.H" de Prinses-tot waarneroend scbout aangesteld"
Intussen zal, b.et gerecht net d.e moeilijkheid.r
er was geen geld.Eerst twee jaar later, 13 mel
1'l J2rwerd. alfes verkocht, en kocht Jacob van
Staden, armroee st er, voor d.e diaconie d.e dorpsherber6'rr rt Statenwapenrr voor fl.!80.-ÍIas èit het
bed-rag clat verd.ui sterd was van de d.iaconiegefded.en?Er werd niet oyer gêschreven.lYel l"azen
we:Het gerecht wil beslag leggen op d.e gelden,
want schout Plesman had geen rekeni-ng verantwoording gedaan over de kosten en reparaties
van kerk en torenrdj-e op f1" 6000.- waren begroot en vool rekening van het dorp kwamen.
Het was weL een indroeve zaak, te meer waar een
schêidlng tussen de echtelied.en had" plaats gevonden en de onroerende goederenrbeiden toebehorend. " berei- ds verkocht waren.

IIet gerecht heeft schout PLesman met lankmoedigheid behandeld", want pae in 1752 nam
hij ontslag. Blijkbaar was het herenhuis
toen velekocht aan mr. Erybert van Rijck,
raadfi scaal over Noord- en Zuidkust van
Áfrika, omdat op l1 mei van d.at jaar, ten
ovexstaan van Bernard.us Sluyterman( La 1754
a1s opvolger van Jacob van }oorsl-qs - . deze wag overfeien, tot secretarig binoemd en
beêdigd, i-ngevolge cornmissie vaa E.K.E. d"e
Pri n ges-Gouvernante. Van Doorsla* b ekl- eed.d,e
deze functie 53 jaar)notarls en secretaris,
j-n opd.racht vaà Christiaan \Í1andl Plesrnan,
de overdracht voor fl" 4500.- plaats vond.
Ierst in lJll werd mr" Huybert van Rijck,
schout en gadermeester der hoge hecrlijkheid
van Baarn en Ter Eem, benoemd in de opengeval1en plaats van Plesman.Cok deze begon met
d.e bezitting uit te breidenrdoor een gedeolte van de kerkhofruimte a'an zíin tuin toe te
voegen.Zo kocht hij op B augustus llJJ een
truisje achter de kerk aan de Ho11eweg,
Dit kan het oudste gedeelte zljn van het ín
180! aangebouwde huÍsrdat d.e naam kreeg van
"De Verroeste Schaartr(rrDe Vemoestc Schaarrre letters D.K. zi jn van Dirk Kuj.pers d.e

d

eigenaar in 18O!-he,:ft verschillende eige;
naars gehad..Het laatst was het in bezit van
de familie Van der IIeiden.Vele jaren ïlra s
het huis het eind.punt van het I'Irerkpadt', dat
evenwijdig met de Torenfaan een kortere
verbinding lryas voor de kerkgangers en anderen van So estdi jk "

Vertelcl word.trin do jaren zestig-een eeuw
geleden-er een kleermaker in woonderdie
er ge?n been in zagren stiekum een botrel:
tje schonk.)rwelk cijfer met de letters
DK a1s muuranker in d.1t gedeelte lyas aangebracht. ( Kadaster 3l-auw 11J16 nu lti;
gesroopr r y42,, .

mr. Huybert van Rijck op 28 naart
116l zíjn ogen sluitrlaat hij een weduwe,
.Anna Christina Smithrmet zes mind.erjarige
Wanneer

kioderen achter.
Was het in het belang d.ezer kinderenrdat
de weduwe reeds in het najaar van r6J haar
hand. schonk, aab de heer Pierre 4d.errui-t
welke verbinteni,e 28 augustus 1J6B een
jongske ged.oopt werd, dragende de naarn
Pieter Matthei Ader?
Bij deze plechtigheid traden op al-s pet€lr
Matthei Aderren als meter 3e1ia Arends,
we d.uwe van Eendrik Smith.
Van d.e ene hand.

in

d.e andere

3ij

d.e boedel schej. di ng, di- e ten gevolge
van d.i t hunreli jk plaats greep, kwaioren d.e
beren Swijgelman en Bri nlsaan op voor d.e mi-nderjalige kind.eren uit bet eerste huwelijk.
Euize rrMes né]icesrt wèarvan de grootte een
halve morgen bssl.oegrmêt de tuinmanswoning rr.,'limmerd.orl(l'ir.H.van Ri jck kocht 31 mei
1752 deze noning-toen nog no. 63

,

genoemdrin .1BB! was

het

D

no. 217-van Hendrik

tesselhofrprotocol- bij notaris Jqh. van Keij-

zereweerd.De tuinmanswoning Nimmerdor stond
op de hoek van de Stat ion sweg-than s nr. 22en de gang of zijweg naar d.e zuidzljde van het
kerkgebouw, tegenover de Ni j verhei dstraat "De
oud.e woning is vervangen door twee onder óén
kaprmaar gedeeltelijk nog zi-chtbaar op êen tekening van 1750]rkoestalrhooiberg en mestvaalt,
kwa,rn aan vrouwe A"C. Smi- th, weduwe van mr. Van
Rijck.Zes jaar later(in 1ll6)en nu a1s weduwe
van schout Van Ri j ck, "ge separeerde vrou\4r van
de heer Pierre Aderrrrvolgens de aankond.iging,
bracht zij in publieke veiling 'rMes Délicesrr.
get huis werd verkocht voor fl-. 1825.- met
verdere bezittingenraan m:n. A.l{. 'lemminck, commissari-s der stad Amsterd.am. die rrNimmerd.otrl
voor f1.' 180.- in handen kreeg.0ok deze op
ui-tbreiding bedacht,kocht in 1117 nog 180 roeden bouwland ten zuiden van de llolferveq"

(wordt vervo lgd )

Dit artikel

werd. geschreven d.oor d.e heer J.K.
van Loon-in feven ere-voorzltter van de Hi-storische Kring rr3aernerr en voorzittêr van de
0ud.hei dkamer.
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LEDENI,IJ ST

ï{et aantal leden van de I{istorische Krlng
rrBaernerr bedraagt op dit moment 93.
In het volgend.e nunmer van ons rrkrantjert zal
een vo1ledi-ge J-ijst van led"en opgenomen word.en.
IIWURSIEENKOERI ERII

Een excursie naar Ketelbaven en Schokland
Zaterd.ag 29 mei- j.1. hebben de leden van d.e
Archeofogische werkgroep een bezóek gebracht
aan Ketelhaven en Schokl and.
Na een fraaie tocht door Zuidelijk en Oostelijk Flevolandrwerd omstreeks 10 uur het museurn Ket el-haven bereik t.
ili er werd de koflektie scheepswrakken uit deze
polders uitvoerig bekeken.Een duidelijke instruktiefilm aan het legin van de rondleiding
gaf ons een goed. bee1d. van de scbeêp sarcheo loh
gie in Nederland en van de problemen die zich
hi.erbij voord.oen.
i.
In de íoekomst zullen vooral in Zui-delijk
Flevoland vêrmoedelijk nog tiêntal]en scheepswrakken gevonden virord.en.
Bijzond-er intêressant waren ook de komplete
keukenui tru sti- ngen( aardewerk ) di e aan boord van
d.eze scheepswrakken gevond.en zijn.Zij geven
samefi inet ándere getnriksvoorwerpen een goed
beeld. van het leven aan boord in vroeger
eeuwen"

Natuurlljk had het grote koopvaarderswrak u1t
de 1/e eeuw onze speciale belangstelling.Elk
balf uur wordt dit wrak besproeid met een opgelost con serveri ngsmi d.del om bederf tegen te
6.1.).rL

v

d,!L L^+

L^,,+

(,

i1:

Wanneer we naar dit wrak kijkenrkrijgen v"e toch
wel een enorme bewond.ering voor de zeel"ui d-ie
met dit soort schepen d.e hefe wereld bezeild.en.
Na een uitgebreide koffiepauze werd do tocht
voortgezet naar Schokland . Di trrverl-at en eifandrl
zo genoemd omd.at in 181! het op aandringen van
d.e regering vanwege het overstromingsgevaar
werd ontruimd. rvas een bezoek meer dan waard.
Naast een ltlatuur-ili stori sch museum vinden we er
een Oud.heidkundig nus eun, ondergebracht in de

voormallge kerk.Hier bevinden zicb. vooral bodemvond.sten uit de nieuwe polders.
Vooral de ijzertijd is goed vert egeruvoo rdi- gd.
Langsrrde kustrrvan Schokland. zijn n.1. tal van
bewoningssporen gevond.enNa afloop van dit bezoek konden enkele enthousiasten de verleiding niet weerstaan om fangs
de voormal-ige havenpier te gaan zoeken naar
eventueel aanwezige scheÍen.
Ilierdoor werd het toch nog 4 uur 's-mid-dags,
voordat we in Baarn telug lrraren.
J .Krui

d

eni.

er.

Sijeenkomst werkgroep
De volgênde bijeenkomst van de archeoJ-ogische
werkgroep zal plaats vindeB op 2! augustus a.s.i
aanvang B uurlten huize va! Bart SraatrGerrit
v. d.. Veenfaan 2.
Er zaT gezocb.t worden naar een op archeologisch
gebíed. bekend spreker.Kornt allen weerrneom voorwerpen s.d-., geduxend.e de vakantie gcvondenrvooral
mee !

lande sáfnahme

Je

Landesaufnahme,

d.j-

e heeft plaatsgevonden op

2O

juni j.1. is yoor deze període de laatste aktiviteít geweest van onze werkgroep "
Ilopenlijk met frisse moed. en nog meer energie
en enthousiasme zullen we het komend seizoen

weer begi"nnen.
',ïi j wensen a11en een prettige vakantie en tot
4/

d.qÉqÈ uuÈ r1.. È.

Paleografi sche kursus
Het is niet mogeJ-ijk gebl eken een kur.sus paleografie ín Baarn te organiseren.
Vandaar hieronder een inschrijfformulier voor
een dergelijke kursusrte houd.en in Utrecht.
PAI,EO G}ÈAN_'] SCIIE

KURSUS

Op 16 oktober 1)'16 zal in het gebouw van d"e gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht voor dê
elfde rnaaf de kursus Ned.erl-andse paLeosrafie
van slarf gaan.
Dê kursus is er op gericht de d.eelnemers te
belnramen in het lezen en begrijpen van geschroven teksten uit de veertlend.e tot en met de
achttiend-e eeuw.De 2{ lessenrwaaruit deze : -'
twee-jarige kursus be staat, \tord.en gegeven oÍD
de veertien dagen op wonsdagavond. of op zaterdagrnorgen in de rnaanden óktober tot en met

Het lesmateriaal van de kursus zal bestaan
uit fotokopiëen van in hêt stadsarchief aanwezige stukken.Na het afsluiten van de kursus
bestaat de mogelljkheid deel te nemen aan een
tii stori scb onderzoek in sroepsverband.
-0e kosten bedragen tI. 65"- per persoon per
Jaal"

Ind.ien U dezo cursue wilt volgenrkunt U zicb 1lefpt vó6r'1 september - schriftelijk ( d.m.v.
bijgaanè inwulfornulier ) of telefonisch bij de
Geneentelijke Árchíefdlenst, Alex. Nr:mankade 1!!,
Utrecbt. te:-. 711814.. aanmeld.en.
Ondergetekende. "... "
ai.ies..
woonplaats.
" ,.... telcfo.n, " , .. .
rui] aal de cursus paleografi e deelnemen, bij.
voËr{<eri op wo on sdagavond /zat erdagocht end. 1)

1) doorstrepen wat niet
van toepassing. 1s"

( handtekenin!

)

VERSLAG EXCURSIE KASTEET STTESTEN{

Er werd orn ca" half tien
l[et zorn 20 mensen reden

verzameLd op de Brink.
we naar Loosdrecht,
waar we even moesten wachten tot iedereen was
aangekomen. TÍe mochten vrijwel direct naar binnen, hoewel we even moesten rvachten tot de leheerder kwam, d.ie ons zou rondleiden.
In d-e eerste kamers waren verschi-1lende sooTten porselein tentoongesteld.. Er waren normale kopjes en schoteltjes, maar ook grappige
doosjes en potjeB die ieder een eigen specia1e voorgeschi edeni s hadden" In een zogenaarnd.e
ttgroene kamerrr werd. Dhr. Collard. gevraagd op
de schoorsteen te kloppen, díe sprekend op
marmer leek. IIij bfeek echter van hout te aijn.
fn d.e rrlage zaalrr was het 12O-delige serwiee opgesteLd waalover ln het eerd.er verschenen riummer
van rrSaernerr gesproken werd.. In een and.er vertrek werd ons een diavoorstelling over Ni euw-

sdrecht voorgeschoteld, terwijl enkele jeugdige leden van de Eistorische Kring in de wapen-

Loo

kamer van wapens en belmen wetden voolzien.
Nad.at enkel"e oude pendules werden bekeken en eqr

kleine expositie over de geschiedenis van slot
Sypesteyn werd tezocht vertrok men per auto weex
naar huis. IIet was een exg leerzame en feukê
ochtend."

Martin van den

SooeaarC

10

.ITERKGROEP

f I{'IERVIEWS E1[

REPORTSGES

j.1. kvram de werkgroep int ervi errys.i 6n.reportages ten buize van G. Brouweï bijeen.
Met a1s doel de aktivitej-ten van de groep te 1aten herleven.
Dit praktische overwegingen, ond.anks de (nu nog)
geringe bezetting vaí de werkgroep , is er een
bestuur gekozen.
Dit bestuur bestaat u1t !
0. Srouwer ( voorzi tter)
Mevr. R.J.E. lui ki nga-Geyt ent e ek ( secretaris)
H. Ëi.w. ltl4raK \ penn1ngmeesteÍ/
Verder aanwezig op d.eze avond: lÍevr " Th. v.d".
Toorn-de nuyter, Mevr. N. Kuyt, Dhr. T. de Ruig
en de heer P" Tiefeman,
Een Intervi ew , in lpl! met Dhr. F, Soer in
rrSchoonoord.rr, ged.aan in samenwerki-ng met d.e
Saarnse Ziekenomroep, za] noeten word.en herhaald. 3i.j navraag n-]. bleek d.e tape te zljn
uitgewist. Sesfoten r,yerd ook and.ere bejaarde
Baarnaars te gaan interviey'wen. Een lijst van
te ond,ervragen peïsonen is opgesteld.
Mevr. v.d. Toorn en Mevr. Laikinga, samen met
nhr. v.d,. Steeg zullen dit gaan doen.
Op 24 mei

Het genis van een goed.e, eventueel draagbare
taperecorder werd gevoeJ-d.
Dhr. de Ruig zal proberen een opnarneapparaat
te )emachtigen.
Ex zíjn plaonen tot het maken van een klankbee1d. over de g?ote overetrozing ran 1)16,
beetaande uit fotors, di"ar s en geluid..
G. Brouwer.

't1

OUDHSIDK1MER

Tegens drukke werkzaamheden

zal de heer

P.lieleman tot zijn grote spijt zijn funktie als voorzitter van d.e Oudhèidkaner per

1 september a. s. neerleggen.

over

d.e opvolging van d.e heer Tiêfeman
zal- ín de werkgroep Oud.hej-dkamer nog overLegd wordeb.

Oudheidkamer staat weer open voor zijn
led.en(ied.er. and.e r is vanz elfsprekend. ook
welkom red.. )vanaf d.e eerste vrijd"ag in
september.fn juli en augustus is de ke1der 1n het Geneentehuls d"us sesloten.
-De

SUGG]STIES VTN I.INDEN

Hot bestuur van de l{istorische Kring bexêiait een brief voor aan het Saarns Gemeentebestuuï waalin zij een ovorzicht geeft
van de monumenten in Baarn die het bestuur
graag behoud.en zi et.
Suggesties van de leden terzake wolden
gaarne ingewacht.
AGIiNDA !

Vredenburg-Utrecht:

m

"

i . v. 12 juni is

een

sel-oktie te zien .\ran d-é gevond.en voorurerpen
en dokumentatie over het Vredenburg in het
Sted.elijk en Aatrsbi sschoppel l j k l{useuÍn aan
de A€ni etenstraat te Utrecbt.

..-

Cudheidkamcr:eerste vrijdag in sept. a.s.
werkgroep Árcheologie:op 2J augustus a"s.
bijeenkomst bij Bart 3raat.?ijd.:B uur n.m.
Programma

najaar

1976 |

d.onderdag 2 september a.s. filmvertoning
dinsdag 19 oktober a.s. lezing
woensdag 2{ november a.s. lezi-ng.
Ieze avonden nrorden in het Cultureef Centru.m rlle SpeeldoosÍ gehoudenlen wef in de
grote zaal .Aanvang:20.00 uur.

Eet onderwcrp van de lezingen en de film
za7 nog bekend gemaeukt worden-

-:: {

IJ

