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,HLEtorlsctre Krlng nBaernêrt stelt zich ten doel het
. bestudêrerr van en béIangstêll-ing kweken voor gêschiedenLs
' in hêt algemeen en van Baa?n Ín het bljzonder.
Zij t:?êcht dit doêl te Éereiken door middeL van het
organlseren van lezl-ngen, excursies, tentoonstelll"ngen
en tret uitqevê+ .vên eên eí'gên tiidschrift.
Naast deze algemene aktivltêiten bestaat.de mogêliJkheid
toe te treden tot de voLgênde werkgfoepên:
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VAN DE REDAKTIE

trlfij tropen dat de saamhorigl.eid-; a]. zo waak in onze kring
gernaRÍfê stoerd, zal bliJven bestaanrr.
Di.g. woorden stonden'êen jaar êe1êden in d,e kerstwens
wàn de redaktLe en ze iijn bewaarhe-l,d ..geworden, gelulqkig.
De band tussen bêat.uur, f,edaktiê. ê.Ít |eden b].ijft Ïrecht.
Dat bf l- jkt 'op veJ-erlei man1êréÍr; be].angstêIling iro.oi de
tentoonsteflirigen en lezingênrbelan€stql-ling ook ..yooq
ons tl-j dscb?ift ' en, weàr soms hulp nodig .ls kan rneri al-tijd
wel op hêlpende handen reke4en.
Dlt Kerstnummer.is .een bonte méngeling gêworden.,van
.

.

tênswaardi ghe dên .
Ower de Kerstbrand van wij ftronderd Jaar. geLêdên kun-t U
al-les .aanr de, weê.t konen en ook aáá- oëroUde kerstgebmi-kèn
we

is een artikel gel+r{"jd.
Verder tradden re werschillendê bl"jdragen váà ].ezers- id
de porte feull-le ,di-e a'e U niet mogen onthouden.
,':.i.
Als ejrtra verrasSl,ng àette een voli.jverig be.stuursll_d eên
p:uzz,Ie J.n elkaai, d1à entg trersenwerk veigt. '
IIet moet een plezierLg karwel zijn om tijdenB de komende
vriJe dagen naarstig te gaan speurên naar dê ep1ossing. ,.
. . ... .. .'
De. prijzen l{ggen .a1. klaap t' .
En zo kiJken l{e alwêèr naar een nl.eirtr jaar 'met íÍêruwe
p1annen, nieuwe ideeënrmaar vooral met' iij.ieuwe moed.
Ifi j gêJ.oven, dat r'ê onze .Leze?s geen betere .wens kunnen
doen toêkomen voor de Kerstdagên .en he t. j aar ..dat cins 'te,,
waqlrtqn 9-taltr.dan Ïrêt aloude rVrede op aàrderr. .. , -. '. . '
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DE IíERSTBRAND VÁN 148

1

,r' . -Bre c.iê s. 5OO iàar geledên beleefde Baarn de droei'igste
r gebeurtènis uit haar- gesctrledenis. We moet'en ons daar,.
voor verplaatsen naar een, tljd waarin hetl Stioht en
, ÏtroIland, meeri:nalen inet elkaar, ove?hoop. lagên eir weder.r ' pijdsè'plundertocbtên
aan de .orde van de dag rn'a?en.
gcsteund
door Amersfoortr had op het
De stad Utrecht,
r:r
rooftocht in Gooi'l..and ontrdorpen
eind van: i48i wejer za
en het oog 1atêr: val-1err oP l,laardêrr, , dat in die tiid door
ziJn lakenh'everi-.; en bloeide en dus een ,goede brlit beloofde .
, .Men. wist dai vêe1 burgers de ger+conte.hadden de Deventerwotrmarkt te bezocl:enr die jaarl-i.iks op 9 december gehouden
w.erd.. IIun afwezi-gireid zcu dc ..tegenstand des te ÈliÍrder doen
zíjrl en daarom l(ozen d.e Stichtenaren di-e 'dag uit om hun
, .Fl,ag te slaan.
.In al.le stil'te t:'okken in de nactrt wan.8 op 9 december
ruím 600 man uiÈ Utreclrt eir Anersfoort naar' Naarden,
. r.íaar zLj zíc}r l-n de nabj-j€iele€iên lroomgaarderr verscl olenOmrdes te zekèrder '/an hun.aansJ-ag te zijn naraert'zij een
, lis,t te báat; drÍ-e hunner ve?klêedden zich als lifouwen
met eiermanden aarr de arrn, atsof zii de màrkt wj-lden
bezoeken. Om zl-ih echter niêt door hun sten te vèsraderr
. namen ziJ een echte boerin mêe, die vool: i1'in het t'oord
.moest doen. Bij het krieken varl d.e dag klopten zii aan
de poort. en de echte boerin verzocht de toegang.
. -.De .arge1óze poortr*achter opênde de poo?tr docÏr nauwelijks
rras ons viertal birrnen of dè drie verkledo co1dat'en staken
, de man neer eí gaven hun makkcrs in de boomgaardèh het afgesproken se in.
, Zonder tegenstand clrongen zl-J dc stad bl-nnên en de weinigen
die nog aan vorzet dachten werde.n o'rbarmhartig vernoord.
Vj-jftig burgers werden.hiêrbÍj ged.oo<i en.140 verden er naar
.. Utrecht gevoerd om later tegen een goedê lospriJb hun vriiheid te kopen.
baarna begón het eigenlijlc
doel van tiun toctrt:
de . plunderin€i. AL]-e s 'Í{at 'wearde had wcrd op de rn'agens g:elegd
die men uit Utrecht ha,d iaten komen.
Maandagrnorggn was men binnen de stad gekomên en woensdagmorgen sto:rd men gereed: om met de buit weg te ri-jden.
Doch p].otsellng ïroorden 2-{.j tot hun sc}irik Êqt. de Hollanders
met een groot leger in aantocbt waren om de stad te hulp te
'. .1 sne]-len. Me t zo In haast trokkeí dê Stictltênaren rreg, dat zitj
niet eens allé wo1geladen wagens kónden .meeneme.n.
ZLj lieten ze i:raar staan om tenrninste hun paarden te redden.
'
Dén tlrrnner h.aci zoveel geld t:1 zijn kousen en Tijn gordel
gepropt, dat hj-j niet snel- genoeg v'luchtên kon.
" De Holla"ndetrs kregen hem te pákken en het liep slêcht mêt
' '''hem af.
'Nat1rurlijk nàmen de Hollanders wiaak. spoeáig trok heêr
Joost van Lal-aíng, Stadhouder van Ho1land,. met JOOQ rul-ters
Naarden bir.nên om van daaruit : een i-nva]- in Eemiand te doen.
'i 'ScÉrik'
eí. ontzêtting versprel-dden zicti in de dorpe+. Eemnest
Baarn en Soesi, de ope-Ír plaatsen die ook dj-tmaal' zeker l..et
gelag zouden .moeten be taL efl.
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De angst was des te groter, omdat
bij het le6er waren; mannen, die
doch zicÏ.r door roof cn dLêfsta1 schadeloas probeer{en {e
s t e,L.l. en .
NatuurLijk zou het dreiggnd ónweer het
losbarsten. Nu hadden-de..Eemnessors als St_ióhtênarèn eert
sLechte naam; meermalen toch ware4 zij hun. wáttige 1reer,
de Bieschopr.. afgevallén.en haqden zíj zj.cln bij .Hólland '
g:évo6gd...De Siadhouder Laleing zond tbans dan ook' !o{gn
naqr Eennes qm te vernerneq of ê-ê Eemnessers zLch sems ireer
,'.94êêT Holland.wl-lden stel1en.. ïn dat geval hoefdeí zíj.

,-€lechts,een k1êinc schatting te betalen.'en zoqden. dên. i;dn
. plurrderÍng en brandctichting verschoónd blijven.
,r-,De Eernnessers ver?ocbten acht da6en bedcnktl.jd om er eerst
met de stad Utrecht over,'ig.,spretcenr' maar zíj kregeí van
de HolLanders }.et antr.roord dat dit uitdtel riiqt. kon ríorden
toe6estaan, .maar. dat. zij b-jlnnen twee dagen noesten.beslissen.
In Eepnes ]vas men het níet eefrs wat Jnen noest tloen.
$qrumigen., die voor b:.and en roof . vreêsden, I'iiden. iich ',
Lalaing onderwerpen"' doch. anderen, en d19'hadden dê ileêrderl.ej d| rr'.iJ-derl Utrocht .trouw bldiygF.,,
ziJzondeí9enij1boden.aar',dl.e....stadon,rhu1p.
De UtrechtonareÍr gawen ïren daartèe 1OO huurruítêrs mede.
Deze b?zetting.werd door Der.nnes. a?àvaard tot, ergernis van
Lalaing, diê in.Naarden op antvoofd .wachtte.
Dê tee?l1rrg !r.qs.r nu. voor Eelnnê 9 €eHarpen: 1..et zou Voor Ftraf
. !estopmd, geplunderd en ,verb:'and worden.
r ,.9ngeveql. 7? buràers.,.kwamen. hierbi j oÍn er-r 90 lruurruiters
... . qneuveJ,den.,.
Na de brand én de plundering Êtonáen nàg slechts vigr of
.
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trufzen overeind. Het was een vreÊelijl< 1ot dat Eémnes
dez€
2le.decemberi. 148.1 tróf .
9p.
.::.:, Lar.rge ,ÉC.jd. werd de herinnerJ.Írg.. aan deae ramp bêwaerd. dabr
. : : e9n ppschrLf,t ap de pLanken .bínnenr*'and in qq kerk van ,
Eemnes-buiten, dat aldus Luiddê !
rrToen men schreef vj urlronàerd taci: tig .en één
''' ''
Idas in Eemnes een groot gelreen
Daar bleven twee-en zèvêntig mèiisen dood,
.ggd heïp de zielen uit de-nood.. rr'
':-'' Bààrà' en Soést àidderden €oèn zi;':i11 de vèrte bowen Demnes
de vl arirmeh in ite avond zagên'oplàaièn.
: i Eèn ogërib]-ik heraaèmden Baarn en Sèest tóën tret gevreesde
.
.legeï met zi jn buit' íaar Naat deá têrug.tfok j
' .' Maar dlt was een
ijdele hoop I
Drié dagèn later; i.juis.t toen meit zich ,gereed maakt€.r tot
hêt vie?êr.r van de Hêi1ige Kerstnactrt, I rraderde de., vlJande11Jke legerbende ópnieu\^r ob:ook Baarn en Soegt aan de
vlammên prijs te geven.
In hun ahgst.en ontzetting v].uchtten de bêwoners +an Baarn
I ' in'êller.ij1
naar Ámersfoortl uáài: zij achter de vêil-ige.
' ' dureí hun leven enr'goed moctrièn :berêeri.
." Dít vooiiècht haàden-zíJ te danken aárl; een verdragr:.6s.;'
''Baarn nièt :lang daarwóor (fn f443) met Ámersfobrtl ge slo f,en
had. Hiêrbi j beloofde rrde Stadt ván Baerne rr om vair dê ,' l
nieuwe stadsmuu? van Amersfoort 20 roeden te maken en te
., -
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ondertrouden.

Í eren bra:rrdetmer uit MaartensdiJlc.
ook tur 1481 zuLlen, dergelijke
brandenmerg gebruikt z ijn.
Ze vêrden van f.eer geoaakt oedat
dat bestand vas tegen de hitte van

het vaur.

het oude Amsterdarnse etadhuis io 16J2 probeerde rnen
te blussen door via een roenselÍJke keten talloze ennerg roet
rrater naax de brand te brengen.

De brand van

uog

De

uÍtvinding

va,rr de

slangbra,ndspuit door

Ja,rr vani der HeiJden
ín 16'1O betekende e

aanzienlijke verbe

rilg in

de brandbe-

stxijding'.

Deze braJrdÊpuit lrerd

tot ver ia de 19 e

noet

rreel slrcces ge-

bzr:.lkt r

0e werklng
van de slangbrandspuit
van Jan van der HeydeqÊ
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V00R DE CUDIiEIDKAI{ER.

uit de Eem, vêrrnoedelijk van een ja.agpaard.

- Diars van de tentoonstelling
níars
d.e

vam de

rl

40
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Koninklijke Familie in

ver?laatsing van ile Wilhelminabank, geschonken

Saartr.tr

d.oor

heer De Ruig.

Hu$relijksdienst van Seatrix
door mevrouw Kuijt.
ÉYri-ge

straatnaanrbordj

es

op een grammofoonplaat

I

gêschonken

"

Diverse boeken.

Vier vitrines gekocht.
Het spreelmrerbord van de rEoegere prairi i jk van lln. v.d. Kroon.

Dit is

een langê lijst van voorwerpen die er in d.e
Oudheidkamer bijgekomen zi jno
Mocht u iets hebben of wetên voor onsr dan kunt U op maandág tussên
10.00 en 12"00 uur en op d.onclerdag van 20.O0 - 22,OO uur bij ons terecht
een greep

uit

in

de kelder ond.er het Gemeentehuis of een tel,efoontje naar mevrouw
J.M. v.d. Brink - van wijkvliet. ( tet. 2016'l).

o

trnieuwe aa$íinst

:

Paard.entu igtt
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avond. trok. de .18-jartgê Jonker ' Engè1bert van
- Deze.lfde
I Klêef ult Amer.sfoort ,over de bèrg naàr lttt:eóhtrYl zodat
,.. .''; 4{J Coggetgl.r$g was .van ,de Eaarnse ,brand.
rtEn toen zij kwamen aan de Amersfoórtsê bêrg.(met een
. , ,.,Fraclrtig.uitulcht
zageÍI. zij. dat dê
over héel Eemland)
-.
Hol1anders Baarn verbranddenrr.
': :
ioeir de'Baarnse vluchteJl-$gen het eindeli.jk weer waagden
hq4 doqp lreer op te .zoekgn, .vonden zij enkêl rokendê
' puidropen. Deze vreseftjle, ramp is Baarn n1ét weêr te
'' . Éo'ven gekomeni reedg had...ïret zlch als rretadtr mogen
belitelen en nu ,was hêt Èeruggêvallen tot èen ónbe'tekenend
'|
gehucfr't. En, nog ,tras aan de rrraak van dê Hollanders niet.. vóLdaani zij wiJ-den ook de stad Utrec?rt zelf
stfaffen. Utrech! was echter: te sterk om trêt Ln te nemên
en' daaróm *ilde. meq de burgers door een list Ín frêt open
weld lokken. Reeds'iÍ\ de. trf,eêdê Kerstnacht ver'].iet hêt
leger.van La'la.in! Naarden veer en sloeg dê ricbting van
Utrecfi.t in. ?en zuiden - v4n Hilversum in het toerrmalige
coóíerbos (bij de HellandFê .Rading) iên aètrte? Maartens.
. df jk verborgen zich. de '.troepen, tefw"ijl eeí kileine
afdeling naai Westbroek tr:ok arr ,dit dotlpJe' in brand
stak. Dat waÉ juist de List die:h.eJ-aas tíaaí al- te goed
1ukte. fmmers, de Utrechtge bulrge.rls zien,in de late
n?niddag a'1 spoedig d.e vl-ammen opstij.geri en derrlien aan
.
eên plunderend legertje. Zonder.-or'de of rê€iel-maàt sneLlen
' zi3 nog in hun kerstk1eding de poort u:it om 'dat handjewol
',
' I ' onwerlaten daafgind.s te straffen. .Maar plotse'ling zien
'zíj zj-ch door het, gehele leger" van 'Lalaing aàngeval"len
' ên bi j het uLtbÏ'eken van ,de i j skoude, 'h'internacht begLnt
een vrêsell"jke sJ-achting...
Tot .q4dbr de muren van Utrêcbt zêtten dê Hollanders de
:ri wluehtenden nà en een groot aantatrl:..mêrr spreekt zeJ.fs
'
van 15OO, laat op jammerlijkè, uijFe het lêwen. '
,Zó '.kwám er dus . een btoedig, einde aan dezê Kerstmis van
.;:

''r.'t48r;

Bron! , Schetsen,uit Baarns ,Verlêdên

]f
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I(ERSTVI.IREN EN FEESTELIJKIIDDEN IN VROEGER TIJDEN.
-:- -:- - - -.i - - - - -:- -:' - - - - -

Vuur treeft sinds onheugJ"iJke tijden een bèlangrijke rol

. gêspee.ld
, Cul tuurl.i

iO hgt

mensentreven

soc iaal -rel igleus bezlen
ên;írr de ban getrouden.
-_ _Vuur speeldê een be].alrgfiJke rotr rblj' verschllleride
godsdiensten,larírg :voor de komst:'van het Christendom en
,l
van vat. wi.j Kerstmis noëmen.: , '
Elgen].i jk lkgnnen wLJ ma.ar,mo€Lli jk êen daturn plakken op
ons Kerstfeest.
Want duizenden j aren
Mesopotamië ai' sprake
'1'n WLI}lerl]. JO r lr'aarDI-J
ro1 speelden.,Het valF !'Áep .hlerbiJ Marduir aan, ê ên ,god, d e .voèht
de duist€rnis.
Ánders gezegdimen nam afsc}ie1d vaí de rÍinter ên traalde

.

s

treeft vuur

ta'ri sch izor.gped, aLs
,de,Fenq. ,bege,1,èl-d

'

een nieuw tLjdperk binnen.
' D..'geschiedenis. lêert.9.4qrdat de decembermaênd plus a1le
daalbíj gegroeide tradities ver voor de. Chrl-,stel-ijke jaartel-l"ing ir-ri eró verden geliouden.
Hoe' je hêt óolt bêkijkt;ons Kerstfeest -i.s in feite. gegroeid
uÍt een hoêveelhel-d van gè1 oo f sul-tlngen..
- Iir primitiewe samenlevingen speelden'zon en aarde een
.grote roi en Zêker 1n het hoge noorden werd er in de.don' 'kère wintertíjd relkhalzend uitgezien traaÍ: het ogenblik
'. ltlat de dagen weer zoirden,leueen.
Dé stervende zón werd aanggmoeflig:d door:.wurep, te. l.atên
,' 'óntbranden zodat ae weréfá g"urt ii-cht e{r !rr'armtê ,iuou ,ontberen
Ovêral Ín Europa vond die wl-nterwuurgebeurienis. plaat.s.
-'Iíet è1-genaardige
ièrdat dietr'zd-nnestils.tandl' ..van lieveÍ'lede
op , hetze]-fdê ti jdsttp werd Ïre.rd.4cht.
Ooispronkelljk begon hét Noorqse.Joelfeest .in,Noqepr:er,
ináar later versqhooí men dê riten êen maandr,
ïn Feízíë ontstak .men' vu:en .op 25 Decemb-er on de vêrJ.aardag
van Mithias te vj-eren en.áán deze datum weré uiteindelijk
':00L in Romêr ïastgeËouden als .be6in van de Saturn4l-iën.
' 'Astrólogen'ïiadden namelijk Èerekend dat op die dag .de
zon het zrnrakst was imen qpfa-k van Diês Natalls Invic t: .So1is,
de geboortedág van de onoyerwinnelijke zon.
.
.ÏnhetóàdeRome.wistmen'vanfeestvl.eren.
De Ïruizen werden versierd ,men wisselde ..gesohenken. ul-t. en
ef Íèrd oveidadig gege tgÍ.r en gedronken.
, ,.. i.
Scholen ln'àrèn tj.jdens. de' Sa.tur+qs.f ê€ s terr gesJ-otenrLret
l-êger krèeg ]rrijêfrdè' slaaf werd bediend doo.l' zijn,,heer
ên moclrt zelfs een pr:nthoed-tèkên van de vrije man-dragen.
Wie derrkt dat de SatuÍTra]-l.ën a].].een in Rome werden gevierd
heeft tret mis.
Tenslotte hielden de Romeinen hele aebieden ln Europa
bezet en ào kon het gebeuiênrdat de onderdrukte .roíker"r,
werden meegesleept door'de uitÉundlge festiviteiten.
En wai deden de barbaren l-n het.noorde1ijke gedeelte van
l

Europa

?

Ook zl-j staken de b?and in enorne houtblokken ter ere
van Odin en Thor en om het vuur gêzêten hiel-d tnen gevtel-

dige zweleÏ)artijen.

3o
De duiste.rnls moêst tijdens dte bijeênkomsten worden. verdrewenrde bo4e' geesten verjaatsd.
Al deze heidense gebruikenrdie soms zo wonderLijk met
eLkaar.. overeenstem@en zouden mLssctlíen, toctr op den duun door
be schavíngsinvtroeden afgezwakt en nisachien wel verdvenen
.

zl-jn.., '

:

De komst wan Christus bractrt-hoe rrreemd het moge k1irrken-

veranderi.ng in de mLdwinterfeesten.
Orhet gJ.ng allêmaal heetr_ gêlêide1ijkier gingen eeuwen
voorbij' voor'de ih.eidense goden doqr de Ch.rlstelijkê 1êer
geheeJ- waren verdrongen ofrzoá1s eên theoloog het.uitdrukte
dat de zon door de Zoon werd overvronr-ten.
Goedrhet ChristelÍ,jke geloo f ver:sïrrel-ddei zich alom Eaar
de oude kefkvaders war:en wel zo verrstandig om .de. ge_bruikelijke volksfeestên nj-et te verbieden.
Met zachte drang introduceerde men gaandeweg religiêuu ê.
zakenren zo kreêg de trere].d 1angzaam Inaar zekê? een
v-ro1ijke èn een €iel'rl- j de ke?Ftviering gepresentee::d.
De KersttlJd werd zo beLangrijk geacht dat .men deze tot
dê tiendê eeur? a].s het begin vaí:het kerkelijk jaar be.

scïrouwde .

Í.n 529 proclamêêrde' Justinianus dê vijf.ên twintigste
December tot algêmêne feestdag j.n zijn rijk.
Zewentig Jaar latêr gêla-stte Paus Grêgorius om de kerkê.rr
in de Kersttijd net groen te vers:iergn.
Vuur €n groen... r r r'r,rre komèn a]. dichterbij onzp maniêr
van Kerst vieren.
Want zijn de J.ichtjes van orrze boom elgenlJ.jk ook niet

een vuurs).mboo1?,
Waar dle feestboom vandaan komt staat eigenlijk niet trelemaal vast.
Tijdens de Saturnal.l-ën hingen de Romeinen Baochusbeeldjes
op aan jonge dennen.
Hêt j-s werleidelijk
om te denke.n dat dit de. oorsprong
1s van onze boomrmaar algemeenrrordt aangenomen dat het
versierên van een boom in de l(ersttijd van Germaanse
oorsprong isrdat dê D,ritsers daar al- yroeg; een gcwoonte
wan maakten

Het verhaal wil dat Luther kaarsen J.n een sparr'ê t j e zette
om -daaÍ:ne e binnenshuis de winte?se .9:te?reÍrïreme I aan te,
duiden.
En een s tads s chrl-jvêr. uit Straatsburg me-.l"d,t in 1605 dat
dê burgers; van dié stad denneboompjes in: hun kamer zettenr.
die opgesLerd.wareD rret appel s, snoepgoed en papieren. bloenen,
Ook de mlddeleerra'se mysteriespelen drroegen huÍr steentJê bij.
Zeer geJ-iê.fd, was blj voorbeeLd het ' Paradi.j s spel; dat in de
donkere .wlntermaandên verd vèr.toond..
Derrhenelse tuintrverd aangeduid d.oor een naaLdb-oon rdaaraan
appels hlngen en waar oml.eên kaarsen brandden.
De PaTadijsboom overleêfde het oorspron-keli- jke spel
Iíe krijgen pas vaste grond onder de voeten in!. latêre tijden,
toen in het Rijnland. overal kèrstbomê.n. werden gesígnaLeerd..
De gewoonte werbreÍdde zictr ovs:r DuÍtsland ere in dê volgende
êeuw volgde zowat heel Eurapa.
fn Dta€€land was het naar me.n zegt dè echtgenoot wan
Koningj.n Victoriarprins
Albert(van Duitsen bLoede) rdie
daar Ln 1841 de'rChs'istmas treert introduc ee?de , ofschooi in de
historische archieven al eerder melding was gemaakt van bet
- toen - oer-Duitse gêbruik.
.

gl
'Een lid wan de hofhouCliilg wan Koningin Carol--ine( 1768-1821)
llet een boom opt{.iigeh. wobr een kinde?.fêe6!je tíjdens de
Kerstdagen.
. . r . Qok..in ons land werd 'in 'dè vorigé eeuw sêt oqr.voetend toe:. t... . .. . gê6êvên aan hèt 1rroliik-kef st'vie?eil; f,enslotte lloesten êr
vooïal ín Calvinistische krl-ngen vèl-e bezrrarèn werden ower:

,

wonI}en.

De ontzag1'Iekkende rruren-oirs 'uitgangspunt bij dit artikelhebben het moeteÍr afleggen tegen eên v-riendeli.jk groene
boor4 waa3aanrzoals gezongett l.t.T4tti- rrde ].ic]'.':jos s5ralenn
,
::" r'i-: :''; t "'' :i'
brandoffers.'
qp
'sommige plàatse:rr ín F::j.e s1àná stóokt men rto,g Kerst- en
niêuwj
aarswlrrên i op de Shêtland -eilanden vrordt telkenJare
-:I'
een treJ.e boot 'in brand gestoken èn ook verdêr van huÍs
,.: j. ...,+s tret w,lam:nenritueel rr'o g lrr zt'ang.
De Syrische .kerk ontstéetct ;p 24 December grote vuren
de nachtmis en óok bij de huizen l aaien
, tijdêns
jes
rmurt
van wijnraíLen óp.
.
Dichter'
bij.
huis, j-n Joe€cslavíë., !:an nèr nl-et zonder een
.
brandend
fei
kerstblok feest vieren;in Macedonië. ewerrmin.
.Pn reÍg maar êens naai -de Proverlcè;daar,krijgt
iedere haard
zijn hgutb1okrdat van de Kerstavond tot nieur.'j aar moet
. . b].i jve.n .branden.
Ze hebben daar nog rieer traditièèrb.v.
in Les Baux,
,
. waqr.tijdens de. nàbhtrnió een trêusè'fáh naar binnen wordt
gedreven.
.. i rH. t dÍét' trekt eên karfetJei waarLn een lam.tfgt..
DLt lammetje wordt met veel ceremonieel naai de. kribbe
. geleid eÍr overgedragén aán Ïiet'kindeke Jezus.n
Ook in Sc :Indi-n.-vië 1s men hei.oude Gerrnáanse Joelfestljn
r:. niet vergetenra]- gaat tret tegerruco:'dig heel uat
wri-endelijkef en mindêr ruig toe clan irl de dagên vprr Odl-n,
...r die irl Cè Kerstná"cbt net veel- géraas cln geweld de boze
' .. gêesten aanvoêrdêr;1 ,'r
, t t, Is. ér a1.1emaal wuur en ;"-].aq" van. . . . .kaarsen.
Dê Zrdeêdse Lrrcia:bfriid tcioit'z'icl.. de ieek woor KerstmLs
met een kroon van kaarsen en brengt, fra'aL uitgedost,
h.aar gaven..kof f,iê eni zoêtê kciêk-in hêt huisgezin ï'ond.
.Bij de Nóren hc-,r.it men het overdadig káaislichtrwan de Kerstnacht tot nieuwjaar"
Vurrr, lícht i cadeauÍ, 1êkkè? eten en d::inLent^...8o was tret
l-n oude tijdèn en,zo vieren .l''e nog ons midwinterfeest.
Veel nieuws treeft otrs iand nj-et á'an de veischill-ende
.' traditiês weten' toé te,wóegen..
' ÀLleen he t , midrrint êrb1àz en ':l-n Twente houdt nog altljd
standihet toeteren op uiterbt lán€ê ,horens , die over een
,.. . put vorden geLegd om mee? ge1uid té produceren.
Onze herstboomrhet syEbool ván-l1-cht en wuur, a'o.rdt.
tegenwcgrdj.g vaak getóojd. nét 'éIêctrische kaarÊjes.
. .t!V.oor dé ve illghe idrr , zégt mén danr Veront scfruldigend.
. MaaÍ' als r wuur, gaat dê boom tenslo.lt.g ,.gr.Iq.""
. . In.tal van g€dêerrtên-ook in Baay'nlcirganiseért tuên van
hogerhand een kers tboomver'brariding na nieuwjaar.
Het is een poging het individue.le wqurt.j e. stoken aaïr bandên
., te 1eggênren e?,béstàgt al-tijd g:'ote bê1airg6 telli+ei- -/oor,
n

.

.
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Den nieuwe, .ff4sU.ile-ê4-rlrrding?

E. llltsenburg-Horsman
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Mewrouw dg IJe ê.rll{ zei toen dat ze, .ho,qpt.g dat .nog. vele Baarnaars de iveg naar Eemnes z.ouden vinden. en zi-j herinnerdê
eraan dat FerdJ-nand Huyck hen daarin ál- twee.,eeuwèn.
ge1-èden voorging.
óaarmee ktam-weàr èens. tot . uit.íng, bàe duiáel-i jk en, ]9vensecht dê pèlsonagè s., uit van Lennèp r,s ve rlr,?al- ons ..ngg woor
ogen Êtáan; zeLis zo .r.evenbeqtrt dat we. er ltodê l-n kunnen
berusten dat zij nLet werkelijk bestaan Ïrebben.
ZeLfs de verstendelijke zekerheid dat tr'erdinand Huy.gk
een
schepping van de fantasie. wasrontneemt niet aan de -Wakkerên
Dijk de bijzondere charme de rreg-.le zijn.vaarovgr Fêr.dinand
na de verrassèndé ontmo.e.t,iàg ge! de ].ief,lijke JetJe Blaeck

zijrr thul.sreis vervolgdë.^
constateren we dat nièt met voldoeníngrde
wereld van de dichterlijke. werkelijkheden soms wel . sterker
dan dl-e van de feJ-teJ-l- jke waarhel-d.
Trourrensrin wan Lennepts wertraal . zi.Jnlpichtung t en
tWahÍheitrhier ên daar..dooreên gestrengeldrwant er yas op
de plek wan de ontàoeting.een tlteekoep€lre4 er wás daar
een buitenplàatárai heette rlie niettGuldenhoff .
En de weg naar Àmsterdam voeade over Eemnesren de Soegtenaren stonden beke4d. ais rBekkesnijders r.
Maar ook'de geheimzinníge man met de rode mantel die blj de
scène van de Soester herberg zijn entree in het verhàal
maaktrmet zijn hoed naarrspaansê trantren ziJn trotse,
troofse opíredenrz6 trooghartig en imposant dat men hern wel
voot Czaar Peter kon trotrdenrook hij is voort gekomen uit
êen mengse]. van fantasie en werkelijkheid.
De geheimzinnigheid die de schrijver rond trem en zijn mool-e
dochterAmélie spintrvoert de spanning om te weten met wie
we h1êr te doen hêbben hoog op.
]!aar als we bij tret vorderen van het verlraal lezen dat de
man een Gelderse baron zorr zijn die het dn Spanje tot
graaf wan Talaverarja zelfs tot Ridder van het Guldên V1iês
en tot Grande en Admiraal wan Cast1lllë zou hebben gebracht
dan bekruipt ons even de twijfeL of fantasie en waarschijnJ.ljkheid nlet op gespan:len voet drelgen te raken.
Toch 1s het nlet de fantasiermaar de historisc}.e ïerkel,iJkheid die ons hÍeÏ' Lets voorhoudt dat wij gemakkelíjk onwaarsctrijn].ijk zouden vl-nden.
Voor de Geldêrse baron wan Lintz uit het verhaal moet de
G?onl-ngse baron Jan 'líillem van Rippêrda model hebben gestaan
Hij werd in 1680 €et)oren en trad ála officier in l.et staatse
Iegêr rdaar hij a1 snel tot kolonel" bevorderd werd.
Hij was een veelzljdJ-g en bêgaafd man en eerr zeer
Zo blijktrèn

imposante perso onl i jkhe l-d.

|
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ïn 1f 1J werd hij naar Spanje gezonden voor het sluiten

godsdienst te verênigen"
Helaas viel- hij bij het Spaaps.e .koningspaar 1enlfàtte in
ongenade. qqqrdopr' ?ri3 ,'zi5-tt, -"tbt., ver'1oor-eí óp beschuldiging
van làndverraad geváígËii wèrd gezêt iír Segóvj-.a. .::.!:.. i.
Nal.€iên Él€ivangenscïrap van.tr.'ee Jaren *ist hÍj te ontsnappen
en via Portugal en Engeland .de Nedertranden weer te.
be re iken.
Hij bleef daar evenvlel maar. kor.te. tijdrwant al
spoedig
verschi jnt .híj_ 1:l.veer c'p het historisch tbnéel 'à1s,
raadsïreer 'Van de Su1tan van.Marokko.
In de oorlog van ile:.'Sà'ltdn ''te8en Spanj è trelcJ -van R-l'piig:
darr áan het_ ,hog:fd van ïlet Marokkaanse rlegeg tê yelde-rmaàr
".1 ':
rrofdt bij ,C.e-uf, a versl-agen..'. i;. . .: '.. .: :'
..._
Ondanks dèZe teger-rsliag ïreet hij zich aan het tr!?:rgkkaanse
hof te handhavênrmaar óp den duur verspeêlt'hij
toch hët
vertróuwen wán Sultan Moelgy Ábdoel-lah, rn'aardoor .hÍ. j noêt
uitwijken naar Te toeari.
Da?.Tr..áhlerf- -h,í j- ín 1737 .
1
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Gezien het succes van de reprodukti-e, di-e r.'i j in 1984 Lieten
maken, is besloten opnieuw een fraaie prent te repxoduceren.
Dit jaar viel dê keuze op een prent uit pl .m. 1750 van I'Dê
EEMBRUG r Siendê op Amersfoortrr.
Deze reprodukti.e - fraai genoeg om te l-aten inlijstenl
- is
wederom op een dubbel-e kaart afgedrukt en met enveloppe.
De kaartên zijn zonder tekst en derhalve niet allêen voor
Kerst en Nieuwjaar te gebruiken, maar b.v. ook voor uitno-

digingen, jubilea,

a1s menukaart e.d.

De kaarten zullen f.

1r5O per stuk kosten. Bij afname van
tien stuks 6el-dt een prijs van f. L2r5O. U kunt bestel-len
door overmaking op postgiro 4L92L33 t.n.v. Hj.storísche l(ring
rrBaernetr, onder wermelding van trreproduktie Eembrugtr. Desgewenst ook d.m.v. contante betalin6 op maandagmorgen tussen
10 en l-2 of donderdagavond tussen 20 en 22 uur in onze kelderruimte onder het Gemeentehuis.
De afgebeel-de prent is uiteraard sJ-echts een foto-copie en
in lcwaliteit niet te vêrgelijken met dê reproduktie.
Van de vorig jaar gemaakte reprodukti-e varr de Brirrk met de
Pauluskerk is overigens nog een beperkt aantal beschikbaar.

I{íj danJcen tensLotte ons 1id, de Heer F.J. Kramerl die deze
reproduktie voor ons ve?zorgd hêeft.

Het bestuur

a1
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Getracht is een Pwzzel sannen te stellen met veeJ. ge\rone pu.zzeLwoorden, maar ook met rvat moeiJ"ijker middelnederlandse lioordênt
en woorden, die betrekking hebben oP Baarn r Baarnts historie of
onze lcring. Índien een oud \{oord of woord iÍr oude spelllng moet
worclen i.ngevuld staat actrter de omsctrriiving (o). oe ingewuJ.de
woorden op de nrrÍruners 9t 33t 37 en lOO trorizontaal vormen de
rrens valr bestuur en redaktie aan U allen.
OpJ.ossingen (niet al.l.één de treilvens! ) gaarne t66r L6 januari
1982 aan ons redaktie-adrês. Onder de goede ínzenders vorden enke]-e prijzen wer].oot. Mocht niemarld een goede oplossing hebbertt
dan komt de meest voll-edige opJ-ossing voor de le prijs in aanmerking enz.
Wij rf,eÍrsen U wee1. plezier êrl ore succest
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De omschfijvi-ngen l-uiden:
Horizontaal: 1 vert egeDwoordíger van ïle t J.andsheerliJk gezag (o),
5 Komt voorzitter werkgroep Oudheidkamer van het centrum vaÍr BaarÍt? t
! ni-et weinig, 1-2 deel van de bijbeJ-r 1l Bankins teJ-1ing, 14 metaal,
waarnaar prehistorisch tijdperk heet, 1J rund, 16 getijr 18 onder
a.rrdere, 1! bond, 2L gezíctttsorgaan r 22 ingêuand ("), 23 familielid,
24 grondsoort, 26 oude naam voor Eembrugge (o), 28 deet van trap,
in Bredar lO bezirrksel-, 32 oud muziek2l beroepsofficiersopleiding
instrument, dat U nu niet in de rrilgen moet l..angen, 93 welzijn/voorspoed - !íord.t naar met Sj-eg ervoori, 34 l"Íichiel droeg b J-auw geruit
kort owerk]. eed, 35 kwam rrit het Baarnse veeit 37 woegwoord, l8 de
Franse kelder is een oud-NederlaLdse schouw of sctroorsteen (o),

3&
39 J.ekkere vrucl't, maar niet acflter de bek van eert groot dier,
41 Hêeft kettj.ng-garen met gooien te maken? ("), 43 verrrarmd. vertrek/d.roogoven (o) - rvij zitten er graag met voeten op, 45 nors,
ll7 stoomsctrip is ook beructrt ui.t rverel-door].og Iï1 4! onprettige,
51 Spaanse uitroep, 52 lichaamsdeel, 53 oude l-engtemaat, J4 deel
van gebit, 55 ind5.en, J6 begin lle eeuw bekende burgemeesters- en
netarisfamilie in Baarn, 57 spijskaart, 58 Romeinse Rijk, 59 ouder1oos kind, 61 onvrour.re1i j k wézen, 6j hoofddekseJ- , 6l kr.rnstmati-ge inseminatie, 66 oude oversteekplaats aan Eem, 67 ziekte-veroorzaker, 69 Vormen vel-e scha].en i-neen vogeJ-bro edplaats ? , fJ- niet
gezond, J2 gervicht, 73 hoort b j- j Sienr 75 Heeft kulstschil-der dorq
dier nodig? ("), 77 Ladder neemt les, f8 Íta1iaanse l.avenstad,
waar St. Nicol-aas begraven 3-i-gt, f) meisjesnaam, 81 ieder (o),
8] lrouding, 84 Bar, rt is de voornaam vaÍr oÍLze huidige en achternaam van onze allereerste sekretaris, 8J Met blokken van twee zangstemrnen kun je de di-jk verstevi"gen, 8J Tussen Vecht & Dem, 88 oude.
lengtemaat, 8! Voornaam van accurate sekretaresse, die o.a. typewerk van rrBaernetr verzorgt, !O eikeschors, 9l- Bisdom van St. NicoIaas, 93 meisjesnaam, 94 muzieknoot, 95 anders (o) - nu een boom
varr eên meisjesnaam, )6 oorzaak, !J Franse hertog, !8 deel van de
bijbel, pp borstelj.g, rnet stijve haren begroêid, l-OO Komt groot
visnet a1s goeds van boven? l0l- Vindt U onder in de toren van de
Pau]-usherk.

Verticaal: 1 achterste stuk (o), 2 Sctreepvaartmaatschappij, I j.s
gestorrren (t ati3n), 4 wetfsmeer (o), J familieJ-id, 6 melkvet, f
afgestudeerd HTS-er, I Nederland.se Spoorwegen, ! ploegspoor (o),
10 puur Nederlandse rivier, 11 Hinder/beJ. emmerj-ng maakt lrries
pJ-aatsje aal IJssel-meer, L2 hachel-j.jke toêstand, lJ fe11e 1r'apenkJ.eur, 17 grote za)<, 20 jongensnaam, 22 tel-ttoor-d, 2J ongekookt,
27 eeÍLmaa1-, 28 wrourvt j eshond (o) treeft met tel-evisj-e te makerr,
2! fi-jngevoelig deel van gebit, 3l- in l-981- l-JO jaar in Baarn:,
ll eigendom wan vooral roerende goederen, l4 Decemberfeest (o),
16 kerkeS-i jke titel voor d.e eigerrnaam van ordebroêders, l8 Frans
spek actrter de Franse pashoogte rvordt erevoorzítter, 39 pen of
kJ.amp om iets vast te zet,ten, 4O vroegere BaaÍÍrse huisarts, r,'iens
naam lte in school terug'vinden, 42 boot, ríaarmee o.a. turf uit het
veen naar de Dem vervoerd werd (o), 44 meisjesnaam tot Dngels
wootzetsel, l+5 Voor die bruin verkl-eurde groente $ou Bar'tje niet
bidden, 46 Verdient vr'oeger BaarÍrs sct.ooJ-troofd op zijn hoed, 48p].aaggeest, 50 Veel-al- op slectrte grond groei-ende loofboom, J2 wie
met zttart kJ-everi-g spul- omgaat, vordt er mee besmet, 53 niet meer
gangbare naam voor beboul./d veld, 60 ieder, 61 ín het klein, 62 op
dit moment, 64 r.rortel-, 66 ijwerig j.nsekt, 67 woort (o), 68 gezelligheidsclubr 70 Telt U tret truis, waarin nomaden en kampêerders
J-even, niet bij de gang van een paard op (o), 7f woorrnalig HoteJop ons Stationspleí,J-, 72 parachutist, 74 Lan€zamerhand verdwijnend openbaar mj.ddel- va-n vervoer, 76 }]et Oosten, inz. de kusten
van l(1ein Aziê, Syrië en Egypte, lf open vel-d (o), tevens uitgang val]' veel- oude boerderijnamen, J8 bij werkgroep ARIfD onmísbaar werktuíg, 79 naderbij komên, 80 wat uit de mode rakende meisjesnaam, 82 wettige, doch niet meer gangbare mr:nt, 84 ons zeer rLa
staande buitenl.ander, ríaarovêr rfe graag grappen maken, 8! verdrrreen uit troonrede, 86 foefje/list,
8! bekend gedi-cht van Gorter,
90 Economische Gemeenschap in Duropa, 92 uiting va:a droeftreid,
rrÍeeklactrt r p6 muziekrroot.
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I'Iaand.ag - Lezang met dia t s door de Heer D. Carasso over
ttTheekoepeJ-s en tuintruizen i.n de Vechtstreekrr. Het
11 januari
20 uur
foto-materiaal- is gemaakt door Evert Boeve.
Plaats: Het Trefpunt bij de Nico1aaskerkl Kerkstraat l7
Dinsdag
- Filmavond in de grote zaaL laíL trDe Speeldoosrt.
2 februari
Dnkele fi].ms over Baarn zullen rrorden vertoond, Í'.o.
2b uur
op weJ-er verzoek opnieuw de film van rtvoorwaartsrt
uj.t de jaren w5.jftig. Ook zal een zwart-wit film
Í'orden vertoond over ttDe Eemrr, enke].e tientallen jaren gê1eden gemaakt door Mr. C.C.I4. Co].lard.
Voor leden is de toegang vrij. I.w.m. voorverkoop
van kaar'ten aan ander.e bel-angst e].lenden dient U echter we1 tijdig te reservereni Mocht ondêrstaande
strook v66r L6 januari niet ontvangen zijn door onzê
secretaris, dan nemen wij aan, dat wij geen kaart
voor U moeten re s erverên.
Dinsdag
2 maant
l-9r30 uur

- Qrrze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Na afloop van de vergadering zaL de Fleer ?.Sleurinlct
voorzi.tter van de Historisctre Kring Bunsclaotenr eeÍt
Lezíng met diaIs voor ons trouden over Brrns ctlo t en.
Burrschoten heeft, zoals U rírisschiert weetr één wan de
best bêwaarde middeleeuwse s tadspJ-at t egronden.
Plaats: Het Trefpunt bij de Nicolaaskerk. Aanvang
20 uur, met dien verstande, dat U reeds om 1-!rlo uur
welkom bent om de stukken door te nemen.

Dinsdag
20 apri1.
20 uur

Mr. C.C.I'I. Col-J-ard over wat we lcunnen
- Lezing door
noêmen trDe donkere eerl!íenrr, eigenli jk die periode
uit onze gesctriedenis, ríaarover rre maar weinig veten,
tussen pl-.m. 4oO en l-2oO.
Pl.aatsl llet Trefpunt bij de Nicolaaskeï'kr Kerkstr.lT

Mei

Amsterdam op
- Voor deze maand staat een excursie naar
het programma, t.w. een zogenaannde itHofjestoctrttt
o.l-.v. twee van onze eigen leden, Mw. C. Dmmelkamp
en de Heêr J. Kruidenier.
Bi jzondertiêden vo16en t.z. t,.

Onderget ekênde

verzoêkt
Hí

plaatsen voor de film-avond. op 2 februari 1982.

j/za j is lid/gezinsl-id

van dê Historisctle l(ring I'BaeITtetr.

(Gezinsleden uiteraard gratj.s toegang voor tret getrele gezin; individuele leden en jeugdleden één gratis toegangskaart. Niet-1eden
betal.en f. 2rsQ per persoon)

(inleweren bij de lleer B. flraatr Ger1'it v.d. Veenlaa 2, Baarr!, of
op maandagmorgen of donderdagavond in onze kêl-derrrimte onder tret
Gemeentetruis w6ór 16 januari 1982)

luo

BÁARN TIÍ.EE EN EEN IglIARlC DEIIITT GDLEDEN

Ons 1id, dê Heer I-. GrooteÍtdorst, hreeg toestemmi-ng uit het
ente-archiêf een boekdeel te copiëren met rrAantekeningen
ên Registratie valr zaken ten gerechte behandeld biJ de Hooge

Geme

Heerli.jkheid Baar'rlrt .
Dit boekdeêL (53 getypte bJ-adzijden) beslaat de perioderUaart
L753 - Dêcember 1758.
. Gemaksha1vê voor U en voor ons maakte de Heer Grootendorst
een drietal- regístêrs hj-erop, n.L. op ondeÍ'werp, op persoorrsnaam (vooral voor genealogen van belang) en op streek- en
plaatsnamen, terwijl bovendien een vorklaring van enkel-e j-n
de tekst voorkomende middelnedêrl-ands e woorden is bijgevoegd.
Dit werk J-igt voor geinteress e erden ter i--nzage in onze keldêrruimte onder fret Gemeêrrtehuis, Iraar U elke maanda6ynorgen tussen
10 en 12 uuT eÍr e]-ke donderclagawond tussen 1-!rlO en 22 uur terechtkunt, m.u.v. de eerste donder.dag van de maand, de gebruike].j- jke vergaderavond varr dê \^Íerkgroep Oudheidkamer.
Om U eert' idee te geverr vanr dê iÍIhoud: naast overdracttten va^n
huizen en grond, belastj-ngen, eedafl-eggingen van schout en l_ederr van.het gerê ctrts be s tuur (rnet ftncti e-oms chri jvingen), veilingen (o.a. wart de Eult), vinden we veel notlties b;tr:'de
Pau].Llskerk ên predihaÍIt, Lezen rrrê over stormen en overstromingen,
een werzoelc tot werp].aatsing van de molen, een verdrinkingsgeval (door het ijs van de Eem gezakt), een in de Baarnse Vóenakkeren doodgevonderr vrouwspersoon, enkele moorden erl ... eên

aaï'ds chok !

Het bêstuLlr
::::ï:::ï=ï::
ïn dit blad treft U een accept-girokaart aan voor de contributietretaling woor 1982.
De contril:utie bedraagt :
woor gervone Leden
f. Z5t-voor gezirrnen
35t-voor jeugdl-eden (tot l-8 jaar)
- l.2r5)
net dien verstande, dat U eên korting van f. ZrJe op bovenstaande bedragen kunt toepassen bij betal-ing vóór 1 maart 1!82.
Geworre l-eden betal-en in dat €ieval dus f . 22r5O, gezinnen
f. 32r5O eÍr jeugdleden f. l-Or--.
Namens onzê pênningmeester hartelíjk
darrk voor Uvr spoedige
overrnaking.

Het bestuur

