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Van dê rerlaktie
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Beknopte geschiedênls van de Baarnse rechtspraak

Het Gerecht wan Ce Hooge Heerll-jkheid Daarn
Groènèveld Ln Baarn
.êIE stukjes van een legpuzzel

fe tegeltabléaus' van Lènteiewen
Nieuwe EaaÍÍrse School /! Jaar oud.

l-e voedsel-. en brándstofVoorzleníng Ín Baarn. 1944 -

1945
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Bij het zoeken naar copy vogr oÍls 3e nugrner van'deze
jaargang. is .het ons rreer, eenq .opgevÀtr tren. hoe rijk de
gesch.iedenis .wan Baaqn en .omgeving ,eigenJ.i jk i.s ,en
vÍeJ-ke belangrijke .ro1,onze,historigsctrrijver
.TrPJ-uirn
heeft gespeeld ín tret o,psporen. van allerlei Baarnse

t enswaard i ghêden .
Zo bracht één ïan onze :1eden ons oniangs een bíj toeval ,.
ontdekte bundel- artikelén van zijn hand uit de Niëuwe
Bussumse Krant van 1930, waarvan wij het bestaan nl-et
kenden.
Deze artikelen, dj-e eertiJds ohdêr dc tLtel
,, Uit Gool-Lands Verleden t" Íéi'3'Chenen, Leveren óns
weer heel vat stóf voor'votrgende afleveringen wêí
,, Baerne tr.
Het toeval zit soms in een klein hoekje, dat ondervond
ook één. van onze leQen, de IIr. L.Grootendorst.
Hl-j kwam op het spoor van de oude notul-en van tret
Gerêcht Baarn.
In dit rrrxnne r besteden we daar dan ook de nodige
aandacht aan.
De Historische Markt op 8 Oktober a.s. heeft op het
ogenblik leders aandactrt i
In dit nun ner zult U er niets over vinden, want eerdaags
krl-jgt U een circulai.re in de bus net alle gegevens
ower deze belangr1jke dag.
Wij radên tenslotte alle lêze].s aan het prograr :la van
de komende maanden met aandacht te bèkijken en de data
in Uw agendá te noteren
we
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BEKNOPTE GESCEÏÉDEI..rIS VÀN DD BAJ,RNSD RECHTSPRAÁK
== === ====== = = == == i====
===============

In 1426 verleende Bissctrop Zwecier van Culenborctr aan
Baarn opnieuw stadsrechten, nadat in 135O de oudste
stadsbrief door brand verloren'was gegaan.
De verleende rèbhten werden in 22 artikel en vas tgel- egd
en j-n artikel 1 vinden we de bepaling, dat er ín cle
,, Stat van Baerne rr 'zeven schepenen àu1len z j- jn.
Baarn kreeg dertralve een eigen rectrtbank.
Het ene jaar treclen ei drie, het andere jaar vier
schepenen af en. elk jaar worden de nieuwe schepenen
gekozen uit de ljurgers,van Baarn.
De artikelen 4-10 hebben betrekking op de handhaving van
de orde en de veiJ-igheid.
Er víordt in voorgeschreverr welke boeten staan op doodslagt
laster, truisvredebreuk enz. r
Den rnensenleven vas kennelijk niet ve_:el ve-ard, want op
doodslag stond een boete van ! pond ( I 5 g.rtO"n ) en op
een toegebrachte verwonding 40 schellingen.
.

i

1[

I

Bij een twist n]ochten twee Ínannen uit het gemeentebesiuur
,, een vrede gebieden rr dwz. op hun beveL moestëii "dè'"
vechtenden terstoncl ophouden en niet meer binnen een
vastgestelde tiJd opniieuÍr bêgirrnen.':
Wie daaraan niet 'getroorzáaoCêi wercl c1ríendal achtereen '
met ! pond beboet;. híelp dit nog niët; <lari'Eocht hèt
,
gerecht de: na1àtígé op.-het .tastèei :ter..Oen ln gijzef íág'
stellen (Het KastèeI behocirde. ilmrieís 'aan dê'Bisscfrop).'
Deze stadsrechten werden in 1457 clo,or Bissc.Ëop David
van Bourgondië ópnJ-euw bcve.st.J-gd gn rnet cnkele níeurte
artikel en vermeerderd..
De burgers oió"ttten vbortaan voor a. ichout en á" sctrepe4en. .
een zuiveringseed afleggen, indien z+j .van doodstpg of,
zvare verÍdonding beschuld+gd ,trer.dqD., ,,
: r ,,
i,
Irri e van een zware misÊaêd beschulêigcl werd,r, llon zictr. dus
door een eed zuiveleir', *ant eer hij Ëewijzàrï (getuigen) , .:t ,,
., :
voor zi jn onsclluJd had.
.:
I j.,
.
.: I .i ; .r ,. ,
Á1 had Baarn clan .e€n eigen ree.htbaÍ <, eeri iectrthuís'bèzat
r

.
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het

nog niet.
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Waarschijnlijk wêrc1 er recht gesproken op huLs ter Eèm
of in tret Schoutei*.nris 'op de BÍ'iÍrk (woniag vai.Í. de bchout)'.
Ií 1674 kreeg Baarn pas een rechthuis.
In dat Jear fradCen de State4 van.Utngcht aan. P4ins, IÍillen trII
Baarn, Eenlnes, Eembrugge ên Soest als ,rHgge Heerli j,khpdgnlt ,,
opgeclragen, voortaa4 wqs .de Stadhouder' als ,rHoge fu-rbach,ts-,
treerrr vri jwel onbepêrkt. .gebiecle.r in deze dorpen, zo. kr,ram
ook de rectrtópraalt geheel in zJ-Jn tranden, zelf,s tot het.
vellen van doodvonnissen toe.
Hij benoemde. dan oàk èep 9igén. rechtbank, ,rHet Hoge. cerecht.
van Baarn en Àanhorige Dorpenrr ên 1íet een eigen rechthuis,
bouwen aan cle Brink ( op cle plaats van de huj.Cíge Her:a) .
De PrinÊ 1j-et zj-ch vertegenwoord+99n.. dg,or. een ,rDrossaardtr,
die tevens voorzittêr was.
Onder het gebouw op cle hoek wag de ,rl(elCerl (de gevangenis)
aangebracht, waarin desnoods ook 8epijnigC werd.
tn 1931 werC deze ,r:tef ae.f i'. +4,he-t -foenr:allge Hotel Centrgl. ,,-,
werbout{d.
Menvonc]bij'de4evefbauati4gwo1gensP1uininc1e.boc1em'|;
nog al1e11ei íjz.eren rnart elwerktuigen en kettingen, bene.vens
ii ,
ook nog enige resten van menseliJke beendere,n.
fn de Fra4se tijd werd de :qqa.rdigheid van.Iioge y',mbacht,sheêr
afgeschaft ed de .bezittineed ._tót staatsdome!n,werktraard..
Zo werd tret rechïtruis puè1iek veik'ocht en.tct logemer.rt
ingericht
:
Door het Hoge Gerecht van Baarn zijn veel vonnissen
uítgesprokrn, waarg4cler.enkelê.clopdvpnnissgn.
.r
crotê bekendheid kreeg de onthoafd.íng van Hendrik Vlug Ln
1701, êen vonnis dat op onze Brink voor tret rechthuis door
de Haarlcmse beuL' rdêrd voltrojggnr. ( zíe Plirlm blz-."1 66)'.
Iiet lijk werd wermoecle1ijk naar .fe ga16 buiterri tret dorp
gebracht en daar op een rad gelegd' tót liet' verteêrd rlas.
IÍaarschijnJ'ijk heeft de galg vàn Baa.rn op de l{oge Vuu::sè . '
gestaan, aI is hier geen enkele naam (zoals Galgoveld of
Gàlgebèrg) ,orx ileze plaats. n1iêr' aan te €ïevên. :'
'
, :
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Het Schoutêntruis, nog altj.jd aan$êzlg, beeft diverse
scfrouten gehuisvest.
IIet bourrJaar is ons niet bekend, tnaar wel kennen we c1e
namen vaÍr diverse bewonersl, zoals Mr.Snout, Cie het huis
ín 1732 voor Í1OOO verkoctrt aan de nieurde schout E.L.Pook
van Baggen.
Toen 1n 1740 Christiaan Wiarda PlesÍnan Schoirt van Baa?n
werd, vond hiii . dat huis te eênvoudig en liet hj-j naast
de kerk een pracfrtigê woning bouwert,rMes Delicqsrr :genoemdl
dat voortaan tot schoutenhu:Ls diende.
Scbout Plesnan 1eefde kennelijk bp te grote woet, want lfi
1750 verclrtreen deze di-enaar der wet met de noordêrzon, maar
met achterlating' van grote schulden.
Het schoutenl.uis heeft nog tot í795 dLenst gedêan, daarnê
rderd het ambt van Schout afgeschaft.
Àan6ezien we in het bezit zijn geiionen vaÍr, he ,, Ààntekeningen
en Reglstratle wan zaken ten gerecbte behandeld.bij de..
Hoge Heerlijtfreie
BaarÍrr' over de.periocle 20 mr^t 1753 t/p
3 dec.If!8, leek l.et ons interegqant hierop volgenC enkele
van deze zakenonder uw aandactrt te brengen.
.I . Kruidenier

Bronnên!

Uit de gesctrieCenis van Baarn. T.P1trin.
Uit Goollands verleCen,
T. PLuim.
llantek. en Reg. bij cie Hoge Heerlijkheicl Baarn.
O-O-O-O-O
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HE? GERECHT VAN DD HOOGE HEERLIJKHEID

BAf,,RN

Soms kan het toeval tot verrassende ontclekkingen leiden.
Een trourr' .1id van de Historische Kring, <ie heer Leo Grootendorst, had toestenning gekregen om iets op te sporen Ín
het Gemeentelijk Archief van onze woonplaats.
Nu moet u níet dênkên Cat zoiets een eenvoudige zaak is
want dit archief ligt wel voiJ"ig afgesloten op een vaste
plaats maar h.et is in de loop der jaren min of meer onbegaanbaar gêv/orden omdat fret niet nader georclend is.
Vaak ïrordt het dus zoeken naar de bekencle speld in de
Hooiberg.
Maar zoals ik zei, het toeval kan êen rol 'spe1en.
Op zijn speurtoctrt viel Grootendorstrs oog op een boekje
dat enigzins afwijkênd van vorm r'?s .en dat wat acbteloos
tussèn de Cocr:ment.en 1ag..
n
Uit nieuwsgi erigheicl pikte hij het op en, las ín oqderwets
handscfrrift: rrAanteekeningen en Regj.stratiën van zooda{rige
Zaken alé bij den gereghte der Hooge Hgerlijkheijd
Baarn...
schriftelijk
als mondeling zijn gearresteerdrr.
Het bleek num!íer 4 van een serie offj-ciële notulen te zijn.
Het besloeg de periode van maart 1753 tot december 1JJ8.
Het Baarnse gerecht was ingesteld door stadtrouder Prins
lliJ.1em fïI toen hij ambachtsheer van Baa?n wercl.
Speurder Grootendorst achtte' de vonclst belangrijk genbeg
om te bewerken.
Het resultaat was een kloek stuh arbeid, waar treel wat
uren irr gingen zitten maar clat we nu als getypte copie
op ons gemak kunnen cl.oornemen.
Dn dat is zeker de moÈite waard..
Op het eerste gezicht denk je dat het een dor relaas gaat

worderr.

Het begint bij tle e edsafJ- eggingen van alle tot tret gerecht
gekozênen, Cj-errsweeren en belooven d-at zíj haar Koninglijke
Hoogheijd Ànne" Kroonpríncesse varr Groot Srittaniên,
Prj-ncesse Douarière van Orange en Nassauw, gouv.ernante
der vereenigde NederlanCen, etc. etc. su11en in respective
Bedieningen gehoorsamen en respecteren cloor het uijtvoeren
van Haar reets gegevên of nog te geeven bevelenrr.
Dr waren er heel wet die dit moesten sweeren: Schout,
schepenen, regtsbode, raaden, kerkmeester en arlnmeester
politieq.
Schout was Gijsbert van Leersum.
Toen het laatste rtSo vaarlijk rnoet nj-j God 1,1nagtig ttelpenrt
was verklonken, werclen cle trÀfgaande 1eclen der ouCe
regeeringert door cle schout bedankt voor trun c1j-ensten en
verenigde men zich rrvolgens oucle usarrtj-e aan een vrj-endelijke
rnaaltijd'r, die in de vergaclerkanrer werci gehouden.
Hiebij compareerde ook de heer predicant A.van tsenttr.em.
En dan gaat men aan de slag.
Er worclt het nodige afvergaderd door I t vol1e geregtrt
en inge1anden ! .
Men kwam minstens eens in de maand bijeen, maar ernstige
op nader vastgêstelCe dagen betrandeld.
zaken werden officieel
Dat kon gean over eên restant van het rtossegeltrt of
ItkrijtenCe schuldenrr die geen langer uitstel gec.loogden.
Het merendeel van deze samenkomsten h.ec1 rnet financiën te
maken.

Er blijkenizettingenn(belastingen)
wan allerlei
aard te
(Ale
ae
zijns reëIe
lancleigenaren trctrof ), consunpti-ve
(voor iedereen bestend), personele clorpszêttingen en

)q
/\)
ttuurl-ast z ettinÉlen om er.lnaer €êlri paàr: te noemen.
Eind clecember komt men nog één keer samên om cle trpubll-que
aanbesteeding van reparatiê van tret Ctroordak van de kerkrl
te besprekerr en dan einCi€id de notulist t rrsi jncle dit jaar
nJ-et meer nooteerensweerdig voorgewall,enrr . '
Ook j anua?i 1754 bêgint rubtig3 Nihil Notabile.
I.1 lezende komên er betralve elncleloze fl-nanciële vêrwl-kkelingen ook andere zaken aan het 1icht.
Een open Reghtdag (waar ieCerê burger vrijelijk
zijn
bezwaren kon konen spuÍen) trok ondanks-verplichtevoorafgegane afkondi-ging, maar í'einig bel angst èl-1íng.
Dorninee vàn Bentl'ler,'l heeft in de loop dér jaren no6a1 eêns

rno ciliJkheCen nêt het gerecht.
Hij is verstoord over 'èen rdeigering on visitatj.êgelden
uitbetaal-d te krijgen; een slepende affaire van een man,
die trem het leven zuulmaakt zullen we gtraks uitgebrêid

beki jken .

Verder lopen c1e reparaties van de kerk nogal in de papieren
en zi-jn eigen tuinhuisje dat verrot is, mag niet zoals hij
ve?zocyLt uit steen uorden op8etrokken.
Ook k?ijgt hij tenslotte te horên Cat het gelcl voor lrijn
en Brood tot de Cor.rnunLe voortaan. Coor de Diaconie
bekostigcl zal moêten worden.
Hij kreeg Cus cloor de jaren l..een hêe1 wat te verwerkên.
Dê doninee. ïas niet de enige die nogal êens ovêrhoop lag
met het gêrectrt.
Ook WiLlem Gidêon Deutz, borgervacler van lirnsterclara,die een
landgoecll hacl bij de Eult, lj.gt nogal eens in Ce clinctr
rret de hooge b.eeren.
Dat glng de ene keer cvef de aankoop van een rrheijveJ.drr,
dan weer over Ce aan1e6 vcrn een weg oÍl lpassage te verkrijgen
mct paarcl en wagen naar Zoesdijkrr en hi.j fufu:rineerde
heftig tegen z.i. te lroge belas t ingaans 1agen.
Dit laatste lj.ep zo hoog .]at er bijtendscberpe brÍeven
'werCen 6ewisseld, llaarbij de Gedeputeerde Staten van Utrectt
verden be trokken.
FIet bleef door Ce jarên hcen €iewapende v-recle tussen Ce
pa?tijên en daar kwam ?as een eind aan toen ií 1757
rrdrHeer Deutz Arootste Ingeland van Baarn cn RegieerenC
burgerneester "ve,n de Stad Acrsterdacr /-ldaar overleed van
off door het Podagra dat in drfngewanden was gevlogenÍ.
?ussen al clie €ieï'ichtige Lrandelingen bleken er ook wel eens
zaken vern een heel ander kaliber de aandacht te vragen.
.4.1s leek zouden we dat cle krentjes uit Ce pap wiLlen noemen
en êen paar van die krentjes hebbcn r.re er uít gevist omdat
à1 te vecl wetten en orclenantiën op clen cluur vervelend
zouden worden.

Tenslotte troucl. ieder mens van een stukje senéatie op zijn
tijd.
Kleinigtreclen als rrnieuwe ijpebomen te pooten claalwaar
voorleclen jaar cle dorpsboomen zÍJn uijtgerooit
en verkofft
en een klein paaltge op het kerkhoff....
tot een ríonster
om het geheele kerktroff te doen pl-aneercnrt vallen j.n het
niet biJ hét -verschr1kkeJ,ijke bericht op 23 januar.íj 1755.
Cornel.is van Staaten trenevêrrs een zoon van Jan Geurtzen
van Ter Eem trbeijden op het ijz ín de Eem verdronken en cles
anderen claagswieder oïrgêvist en op tret land gelegttr.
Dit a1los werd niet gêmelcl zodat er geen schoalw geschiecle.
Darrk zij dè wi-ere (wijkmeester) wan Ter Eerr, die een
expresse naar. Utrêcttt zoncl, kwan er clj.ezelfde avond peÍde rrouclers van
míssie 1ós van de Substituut Griffierrdat

Bo

die kind.eren de twee lijken

mogtrten weghaalen en laatên

33i"Ï3ltl;;ter nos maar een kleln treurberichtJe, cat'in
het niet zinkt bíj het. relaas over Jacb van de Heijden,
jongman binnen clezen dorpe.
Deze man eiste ondersteuning 'van cle DÍaconie maar kln'alll
claarvoor b1íjkbaar niet j-n aannrêrking.
Hêt vras weer dominee Van Benthem, clie zijn beklag krÍam
doen ower de jeugCige onver1aat, die trem a1 tr'Íee jaar
lang trmet allerhandèn brutaliteijten
en scheldwoorCen
en drijgementen zouden Lrebben gelnsulteertrr.
Dat gebeurde ni.et alleên cp straat r:raar ock tijCens cle
k€rkdÍensten.
ZíJn eerwaard.ê ra'e rd. daarcloor n1et a1Iêen in zijn studie
en tijderls dê dl-enst gehinderd, maar hij l|'as ook rrbedugt
omt s Heeren rnieegen vrijeli-jk
te kónnen gebrujkenrr.
Het gereght achtte zictr onbevoegd om rrsriddelen van dwang
tc appliceerenrt.
De kwestie blijft
élepen; de nian ziet kans om's nachts
de kerkdeuren met eên bijl open te slaan en de branclkl ok
te luic! en.
Grote consternatie in het dorp ! .
Nu wordt er besloten een rrturbert (enquête) te troud.en over
de rrconduites van den gewaancle krankzinïrige zood.at men
"
een rekest kan sturen aanrt Hoff tot confrnemenb
van lez:I.i
Het kostte treel" wat rnoeite en toura'trekkerij on de ongelukkige Cefinitief
uj-t Ce gemeente te verwijcleren; hij kreet
nog de kans om een kerkdienst te verstoren, waarna hij op
bevel wa.n de aanwezige schout door een Ciender met zijn
hulpje in het Rê6thuijs wercl opgeborgen.
De volgende morgen werd rrdeeze clolmenschtr weer vrijgelaten
omdat men hcn nLet vermoctrt te condemneren, bewaken of
onderhouclen.
Men troopte dat hij binnenkort een dê1ict zou perl:etreeren
rdaarvoor hij aandên lijvê strafbaar zou zijn.
Na een gesprek met de rrHoofftofficierrr te Utrêcht valt
eln.lelijk het woorcl I'tugthuijstt ên 30 september werd .le
boze Jacob van zijn becl gelicht en trper 1rraEte! geboeíjt

na Utrecht gevoerd ende aldaar geplaatst intt Stadtugt
of Werkhuijsrr.
Baarn kon weer vrijelijk
aciem tralen.
perioCe
krijgt men in 1f!6 opnieuw
Na deze opwinderide
enige emoties te verwerken, in de vorm van eën dubtie Ie
kíndermoord, dj.e Ce overstroming van de Eern in novenbèr
bijna cleecl werge t en.
Veel werd er nj-et over geputrliceerd.
Het bleef nJ-et bi.j dit ene verschrikkeli-jke feit; veertien
Cagen later werc! er Ieen vrouwsperzoon dood gecroos
(wermoeCelijk nct ingeslagen kaakbeen) gewonden.
Het doodde lighaam werd door sctrout, scepenen en de ctrinrgijn Jan Petri geschouwd op de doodbaer in cle kerkrr.
En rlat was n4g niet at1ês; \Jeer vier clagen later werC er
rreen clood t:ranspe?zoon gevonden, voorover op zijn tronÍ-jrt.
rrordenteJ-í jk uj- j t I t dorpstruys
Hi j werd na identifl-catie
begraavenr'.

Bij al die gruwcll-jke nieuwtjes vielen andere in het niet.
Er werden schaapshokken opengebroken, sctraapen govild
en wanr t v1ees Beroofft, de Dern overstroomde nogaL eens
líeer, rren noteerde op 24 december 1757 rreen swaare aarclsctrok orr tses vrèeg; de volgenCe zoner was er sprake van
ongehoorde tritte, rdaarbij "clb oogl..sten in Ceze contrj-jen
zi jn verzengt rr .

rr.t

8t
líaar op het eind van tret Jaar hed BaaÍÏt toch no eens êen
noord te verrÍerken toen er verkoop was van Ilouthak op den
Dult en de viere waÍr Baarn rs avondg rerd dood6estoken.
UeÍt ttad ve1 een wermoeden, rie da daad op zijn geweten
had maar het Hoff Prow1nciaal treeft Ínietê laate zoeken
na den daaderri .
IIet laatstê J aar- 1J!8-verloopt rustíg.
Men vervalt weer in tret oude patroon van belastingen,
transporten:Ían truizen en ervent c1e Open Regtsd.ag wordt

slechtÊ

sumrhl-er genoemd

Gelukkig bèzorgd de maaad oktober het Geregt nog enige
opulnding! men ontvangt ordres van den Staat omtrent het
trLanden off Stranden wan den Coper Ttromas Reed, voerend
de Royal George, die men dugt in de Zul-derzee met de Pest
aan boord te sverwenn .
Hoe dat afliep wermeld de gêschiedenis niet.
JaEmeÍ, ïant daar trad ook ïeêr een eappig werhaal aan
kurmen vastzit ten.
:

.8

.lJi t eenbur€:-Horsman

o-o-o-o-o-oro

GROEIÍEVELD

IN

BAARN

Dr vêracheen in 1983 een aardig boekje ower Groeneveld,
een ui.tgaaf van de kast el engtlcht ing, waarin wan allee
over de eigenaren van Lret huis ís te lezen.
Maa? dê Amsterdamse archieven kunnen voor buitenplaatsen
nog heel veel aanvullend materl-aal leveren, dat hier niet
is gebruikt.
De riJke Amsterdarnmeïs waren immers veeJ-al de eigenaren
van die buitenplaatsen rondom Amsterdam en ook nog wel
verde? af gel e6en.
Voorêl de famiLiearchiewen, waarvan Ansterdan er wele
bêzit, kuÍ!.nên aarwu1lingen gêven.
Dat is ook fret gewa]- met Groeneveld, dat troofdzakellJk
Amsterdammers als bewoners heeft gehad
Ik kênde het uit het archief Deutz, dat wan dê zolders van
Ïret DeutzeÍrhofje is gekomen.
Maar de oudste akte ower Groenevelcl komt uit een andeïe
bron.
Dat is de eerie wl-llj-ge vef,kopingen, die al aan het eind
van de 16e eeuw begint en doorgaat tot 1811.
Het zLJn de versJ-agen van veillngen van.onroerend goed, niet
alLeen in Ámeterclam, maar ook elders in tret land.
Daarbij zijn veel buitenplaatsen, waat waar zou men meêr
gegadigden kunnen vinden dan daqr.
Op 6 JufÍ 166'l werd de buitênplaats Groenewelcl, woorheen de
Bíesen geheten, in tret O. Z.Herenlogement in weil-ing gebractrt.
Alleén de Elakelaar vord in die akte genoend, nJ-et de
verkopêfs.
Maar het ïaó hiêr niet moeilijk. te achterhalen, wie dit
waren.
In de veillngsvoorFaard.en ótond, dat het huis bij vi1li;g
decreet voor Lret Hof van Utrecht moest worden overgedragen.

Oo

oÁ,

Een telefoon naar het rijksa?chief daar, en een we1ïi1lende
oud-collega daar zocht dat wi1lig decreet cLaarop.
Het dateert van l1 april 1663 en verkopers ríaren lntonetta
Kruyserts, rreduwe ven Jacob Pauw, met haar kinderen Jacob,
Johan, Gerardus en Altonetta.
Uit clie afschrijvingen van dJ-e willige decreten is meestal
nog treeL wat te balên aan gegevens over de familie en de
eigendoÍd van tret huisr maar dat zou trier te ver voeren.
Jacob Pauw r^,as de zoon van een zeepzíeder in de Blincle
Ezel op het Wàter of Damrak te Amsterdam, niet behorend
tot de ttrans no6 bestaande famj-lie Parrw, maar i.n Àmsterdam
nog ouder.
Met zijn Rotterdarísê moeder en haar twede man was hij
tenslotte daar terecht gekomen en met êen Schiedamse
ín 1629 getrouwd.
Af en toe woonde tlet gezin in Amsterdam, dan weer elders.
In 166t lr'ooncle de weduwe met een zoon en dóchter in Amster-.
dam en toen wercl Groenevel-d van de hand gedaan, rnaar we1
we?d het aangrenzende Buntvel-d in bezit getrouden, vermoedelijk wegens werweningen.
A11een de zoon Johan, Remonstrant, bl"eef in Amsterdam.
Over de familie Deutz is in Amsterdam veel meêr Èe vinden.
De koper op de veiling van 166 1 was Jeronirrus Deutz, uit
een rl- jk koopnansgeslacht.
Hij was ongetrouwd en had van zijn eveneens ongetrouwde
broer Balthasar, die op 22 juni 1661 was gestorven de
Vuuractre geërft.
De aankoop op 6 Suti wan het aangrenzencle Groeneweld, een
hofstede etc. van J8 morgen, was dus begrijpe1ijk.
Nicolaas wan Percijn, landmeter, trad een kaart getekend
van alle gronden.
Jeronimus mijnde boven de .f98OOr- dj-e geboden was op
Í35or- en betaalde dus tlol50r-.
Hij woonde in het ouder1ijk huis .le Ster op de Keízersgracht
en stiêrf daar J maart 168
Reeds op 12 maart 168 1 voncl cle sc}..eicling plaats tussen de
wijf staken die erfdenrvoor notaris Pelgrom.
Jeronimus had treel rrat bl-j Groeneveld aangekoctrt, a]-s
groo t sóeEecke l enburgh van 45 morgen.
Dit ging al1emaa1-nog net bijbetal-ing door de anclere stakennaar de kinCeren van Dlisabeth Deutz, zuster van Jeronimusen Joan Hoeufft.
De Vlrurse kwam aan neven en nichten van dêr Muelen en wefd
dus weer afge s ctreiden.
Het boekje vertelcl de verdere geschiedenis, die zich even
buiten Amsterclam afspeelt: De nicht Elisabeth Hoeufft,
getrouwd met "Í*ndrê Mamuchet, kreeg Groeneveld en bracht het
in deze famj.lie.
Haar zoon Marc moet begonnen zijn met de bouw van het huís,
zoals tret nu nog staat.
Na zijn doocl Trerd het huj.s gekoctrt.door een Amsterdamrner,
Arent wan der llaeyen, die het echter alweer verkocflt Ln 1735.
De koper was Cornelis Hasselaar, die op een veiling woor
van de beide Demnessen koctrt
JP3OOOOr- de treerlijkheid
jaar.
in tretzelfde
Hij was uit een groot gezin en had fortuin in Indiê gemaakt.
Alveer kolrt een familiearchief
ons tê hu1p.
De laatste Hooft Hasselaar vermaakte zijn archief aan de
gemeenteÀmsterdam en ik herinner mij nog een bezoek biJ
hem op de Nj-euwe Kei-zersgtacht, waar in het Lutherse
BejaardenïrUis flatjês waren ingericht.
De koffer met faml-liepapJ-eren bevatte niets over Groeneveld
en wê]. veel ower' Indi.ë.
1

.
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Het frappanst a'aren al.le papieren over een zekere Ferdinand
de Groot;
Ik schreef ower cleze gesctrl-edenis in hêt jaarboek van tret
Centraal Bureau voor Genealogie van 1964.
Als onwettig, naar goed opgevoed ki-nd van een Dorre was hij
jong rraar fndiê wertrokken en. had daar fortuin gemaakt.
Z1-Jn jonge- weduwe Pasques de Ctravonnes hertrourrde met
Cornelis HasseLaar.
Processen met de moeders familc.e in Woudenberg werden in
1735 beël.ndigC, juist hêt jaar, \raarln Hassêlaar Groeneveld
en de belde Eemnessen kocht !.
De zoon Pieter Cornêlis Hasselaer kreeg j-n llJJ na de
cloo.l wan zijn vade? Groeneveld toebedeeld en ook de HeerliJkheid van de beide Eemnessen.
HiJ J-eefde weel te groot, liet o.a. de twee vleu€els aan
het Ïruis bouwen, die een werbinding vormden met de beide
bouwhuizen.
Net al-s zijn vacler-maar l-n tegenstelJ.ing tot die met achterïndië.
lating van een €root gêzin-vertrok hLJ in 1755
'Jaat
beleend.
Hij had Groenevêld verkocht en de beide Dêmnessen
ook hij maakte fortuin en aras zo gelukkig om gauu nê zijn
têruglteer Groenevel'd wêer te kunnen kopen;
Jan Lucas van der tussen, die van lfJJ tot zijn dood in
1772 eígenaar vên Groeneveld was geweest tracl als eotrt-genote Jotranna Maria Chal-on, uit een familíe van musici,
scl.lders en toneelspelersZij had geên geld ingebracht ên ook haar man trêd groot
geleefd, o.a. twee buitenplaatsen biJ Groeneveld aan6ekocht.
Na zijn clood moest het huis worrlen verkocht.
Het rrêrcl rreer cp c1e veiLing in Amsterdam gedaan.
opgehouden.
Op 1l april lffl+ wer.d het wooa.

IÍeer kriJgen we de vei-1ingc ondltie
s.
'TOOOO,Dehalve de wergrote buitenplaats zijn nu ook de herber8
Groeneveld, verhuurd voor JfSOr- per Jaa? en enige nl.euw
gebouwCe arbeiderswoningen bl-J cle kool: inbegrepen.
Hasselaer xroet wlak na de weílíng het huis onderhands
hebben gêkocht.
Het gezin Van cler lussên ging later op de Ulenpas in de
Actrterhoek wonerr, waarover de bekende schriJfster L.D.
haar nuietJe wan der Dussenrr sctrreef .
Het was daar heel wat zuiniÉTer leven dan oÈr Groeneveld
in Baarn.
Hasaelaer, die ook een goec! hure]-i.jk had gedaan, met een
doclrter van Gouwerneur-generaal Mossel, kon het tot zíjn
dood toe volhouclen op Groenevêld.'
le Balbian Ve?stêr schreef daarover uítvoerig in het jaaÍboek Amsteloclamum.
Ittaar bij zijn dood ín 1797.was de situatie verre van
roo skleurig.
fe boeclel werd .onder beneficiê van lnventaris aanvàard
en alles moest worden verkocht.
Er worden voor cle Amsterdamse notaris Obtres wele akten
opgêmaakt, o.a, inventarissen van cle ínboeclel, zove.l i-n
het etaclshuis op cle Kêizersgracht a1s op GroêÍrevelcl.
Helaas is op Groeneweld geen onderverclel. iíg vqn kamers
aangegew-en en moet men dus min of meêr raden iri wek vertrek
de opgesomde rneubelen s taarr.
fn aêptelobêr werd er boeLdag op Groenevê1d gehouden en
de belangstelling op de kijkdagen zal er groot zijn geareest.
Het l..rri s worCt weêr in AÉsterdaÍr in weiling gebracht,
al op 27 septenber 1797.

Bv
Dê veilin€vooraraarden, die in 166t ar1-e paginat s traclclen
beslagen, nemetl nu biJna veertig paginaI s in be6.1ag.
IIet l..anclschrift wan c',e klerken l-s dan ook wel rf,at royaler
geworden.
De koper is weer een Ams t erd.aÍnrner, Joan Huyclecoper van
Maarsseveen, later directeur van cle NeclerlanCse Bank.
Helaas is het grote familiearctrief niet in Arnsterdam, maar

in Utrecht op het rijksarchief

terecht gekomen en is

daarom ower de verdere geschieclenis in het ir:nsterclamse
gemeente-archief maar weinig te vinden.
Hij betaalde nog een flLnke som voor het huis, Í85OOO'-.
Juist daar.Íra in de tr.r'anse tiJd zou het treuríg gaan met de
buitenplaatsen, die te duur werden zelfs woor de rijke

Amsterdammers.

veel gesloopt.
Groeneweld zou ectrter glorieus voortleven.
Na de dood wan Huydecoper ].eefde zijn derde vrourr er nog
bijna lO Jaar a1s rrructrtgebruiks t er.
Zlj was een Van Tets en het familie-archief
bevat Caarcloor
weer btieven , geschreven op Groeneveld.
Het zíjn droewige stukken, want H.A. van LeÍrnêp van Leiduin
verloor zijn jong'e rrrouw van Tets a1 spoedig na tret huwelijk.
Een merkwaarclig vêrhaal ower Groeneveld in Ce tijd van de
bewonj-ng vah de vrucfltgebruiks t er Van Tets is opgeschreven
door een bekend Àmsterdammer, Everardus Joframes Potgieter.
Die maakte gz'aag uitstapJes en gaf daarwan in geromaniseerde
vorm publikaties.
Zijn rrlief en leed in het Gooirr van 18J! wijclt een heel
hoofdstt:k aan Groeneveld en omgewing.
Het is geen gemakkê1ijke lektuur, waarin c1e scb.ilder Otto,
do stuclent Dr.am en een ongenoêmde metgezel een tocht naar
Groeneveld maken.
Het is in basis zeker een waar gebeuren.
clat men de fraaie tuinên wan Groenevelcf,
Daaruit blijkt,
kon bekiJken oncler geleide van êen tuinnan of trovenier.
Men moest dan wel een fooi aa.rr deze ge<lienstige geven.
De cl.rie Jongelui gaan vrij6evochten op zichzelf.
Otto cloet, om niet a1s bezoeker op te vaIlen, ziJn witte
zl-Jden zakdoek aan als soort van woorschoot.
Het manrkeercl nog maar clat er zictr mensen onder zijn lelding
Df

we?c'l

begeven.
Ze bewoncleren iÍrtussen rle buitenplaats mêt tr.et fraaíe
geboomte zeer.
Ifel. maken ze opmerkingen over de fooi aan de tuinman, dl-e
l.et zeker-naar l..un en dus Potgieters ideeën-beter heeft

dan de dagloners.
Ze eindi6en in cle Herberg Groenevelcl aan de overkant van
de we6, rrant tret Rectrthuls van Eemnes lraar ze traclclen
rilJ.en eten, heeft een partij en dus geen plaats woor losse
gasten.
De contacten van GroeneveLd net .ílrnsterdam bleven bestaarr.
Het huis kwam na cle dood van de vruchtgebruikster aan een
kleindochter Fabricus, die met een Amsterdamse adwocaat
Van Heemstra was 6;etrouwd.
Een dochter uit dit huwelijk trourn'de een Taets van -f,merongen,
zoclat tret bezit claêrna 1n deze famill-e kwam.
Zo hoorde ik een treleboel over Groeneveld van een klasgenoot Suus Taets wan Amerongen, rrant haar grootmoeder,
dl-e met de kinderloze weduwnaar Taets wan Àmerongen vas
getrouwd, was cle laatste bewoongter wan huize GroeneveLd
in oucle stLjl.

8s
Zij stierf er in 1!4O.
ïeer werd er toên op tret huis Groeneveld boeldag gehouden.
Het aras nL voor de laatste keer.
Le trgebeurtenisl op Groeneveld trok in Baarn sterk de
aandacht.
De Amsterclamse mevrouï' Van den Berg-willeumier vergezel_de
b.aar moeder-het gezln aras in 1926 van Àmsterdam naar Baarn
verhuisd-bij deze gelegenheid en deed êr een aantal aan-

kopen.
No wijst

ze voL trots in lr.aar boerCerijtje in Epe op de
keukentafel en andere voorrder.rJen uit de keukeninventaris
van Groeneveld.
Groeneweld werd in 1!4 1 verkocht aan Staat sbo sbelreer,
Dat a1 in het bezit was van de boswachterswoning van de
Vuurs e .

En daarmee is de kringloop van dj-t verhaal voltrokken.
Tn 166'l kocl.t lleutz Groeneveld vermoeclelijk ook omdat het
grensde aaÏ) zíjÏr pas verworven bezit van de Vuurse.

!

Het ïaÊ oorlog en daarmee zou voorgoed een einde komen
van de bewoning van grote huizen als Groeneveld.
Klêine boeÍrCerijtJes zorrden in de toekomst gezochter
objecten zijn.
fngaan op cle verdere geschiedenl-s van Groenevelcl heeft
hier geen zin; Het boekje clat Lk Íroemde vertel-d daarover
ui tvo eri g.
lle ro1 wan Amsterdam in de gesctrieclenis van llet huis rdas
echter geheel opgehouclenl alleen de archieven daar vertel-Lên
nog over het verleden.
J.H.van Eeghen
o-o-o-o-o-o
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Wie de kleutersctrool Lenteleven kent, j-s op de hoogte van
de aanvezigheid van een unieke collectie polychrome tegeltableaus, vocrstellende sprookjes en kinderspêlert.
teze collectie bestaat uit veerbig tabJ-eaus, r^'eLke zijn
verdeeld over de c1j-verse klaslokalen en de gang.
Ze zíjrr bj-j de bouw van de school aangebracht en verkeren
wonder boven rronCer nog in een uitstêkende staat.
Het metendeel varr de tableaus bevindt zich in de 1oka1en,
waar de tegels zijn aangebraclrt in schêlpennortel , een
nakkelijk te verwijderen materiaal .
Aangezien fret bestuur wan c1e HKII vreest, cat deze schitterencle co1l,ect.ie tegels vernield dreigt te worden bl-i de
geplande tafbraak van deze fraaie school, heeft zij gemeend
door mídde1 van een sctrrljven trêt gemeentebestuur van
Baarn op het unieke van deze tableaus te moeten rdijzen.
ll.oor ons werd tevens geadviseerd eventueel contact op te
nemen met tret te6elrnuseum in Otterlo.
Het gaat ons hierbi- j nJ-et in de eerste plaats om nieuwe
aanvrl-nsten voor de Oudheidkamer (a1 zouden we graag l-n het
bezit komen van één of meer tableaus), maar on het betroud
van deze tegels voor de laarnse gemeensctrap.
Van de gemê.entê ontvingen we ïrierop een bevestigencl schrijven
met Ce toezegging, clat deze zaak de aandacht hêd.
Laten wê hopen dat deze tegeJ-tableaus bewaard zullen blijven;
tenslotte is er in Baarn a1 genoeg fraaj-s verdwenen.
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ter gelegenheicl van het
Over de cliverse festivj-teiten
jarig
de
N.D.S.
i-s c1e laatste tijd in de
bestaan
van
75
pers rêeds het nodige gepubliceerd.
plaatselijke
lÍij wi1len dan ook niet in herhall-ngen vervallen.
Toch .r'í'illen wij als HistoÍische l(rj"ng nog even uw aandactrt
vestigen op een trerinneringsalbum r dat oncler auspiciën van
de jubil eum- c ommis sie "75 jr . N.B.S.rr onlangs is vêrschenen.
iit album j-s niet a11een interessant voor oud-leer1ingen
van de N.D.S., maar ook voor iedere willekeurige
hl-storisch geintereaseerde 1ezer.
Ul-t een aanbocl van tronderden fotors werden êr ruim zestig
geselecteercl en afgedrukt.
t,eze fraaie fotors geven een goed beelC van de gesctrieclenis
van de school en de helclere inleiclende tekst van één van
de leerkrachten, de Hr. H.van Ekrisr verduideLiikt het
geheel nog.
Op vaak trumoristische wijze wordt het wel en wee van Ce
school chronologisch beschreven vanaf Ce oprichting in
1908 tot Lreden "
Voor lief?rebbers is het album tegen betaling van /18rnog verkrij gbaar aan Ce school.
o-o-o-o-o-o-o-o
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ALS STUKJES VAN DDN LEGPUZZEL

het in dit numnêr opgenomen biJzonder intereseante artLkel ove! de ge8chiedenis van Groeneveld, r,rerd op
3 juni l-983 door Mevr. Dr. I.H. van Eeghen vêrteld tJ.Jdens
de opênl-ng van een tentooÍt6 telling wa-rr Margo Hudig in het
rlkastee]-í.
Mêt aJ. het nieuwe, dat ziJ biJ die gelegenheid over Groenewel-drs woormalige ej.genaars vertelde, scl..oven êchter ook
enkel.e stukJês LegpuzzeL betreffende Dê Hoogê Vrnrsche op
hun p]-aats.
Snuffe].den rrtl J í.v.m. onze tentoonstelllng in en over de
Vuursche,in 1981 in t.et Rljkearchief Utrecht en de Gemeêntêarctriewen vatt Amersfoort en Baarn, wat het truis riDe Hoogê
Vuursctr.err bêtreft kwamen r,re niet verder tezrrg dan 1755.
Iíellicht herinnert U het zich nog (zie ttBaêrrlêlr 5e J aargang
no. 2 dd me{ 1!81): het huidige rtkasteel. De Hooge Vuursctrett,
Beborrríd in de J aren L9LL/La, is tenminstE tret derde huis
met die naam.
Het tweedê truis stond aan de linkerziJde van de straatweg,
gaaÍrde vatt Baarn naar Hilversum, tussen pl.m. 1840 en 1p12,
terwiJl, wat wij gemakstralve De Hooge Vuursctre I noemen,
volgens gegevens in het archlef van de Oudheidkamer, rechts
van de rreg zou hebben geEtaar, even woorblJ de stoplichten
bj-j de afslag naar Lage Vuurs che.
Volgens gêgeweÍrs van Jhr.Mr. L.M. Rutg:er6 van Rozenburg
zou dit hui6 pl.m. L795 z$a geko cttt door zijn owergrootvader, Louls Rutger6, van een lid wan het bekende patrlciersges1actrt van der Muelen uit Utrecht. Louia Rutgers verkocht
De Hooge Vuursche owerigêns in 1815 voor de sloop.
Uít een hypothêêkaktê van december 1fp8 bleek, dat Louis
Rutge?s op 18 augustus 1fl8 na publieke veiLing van de Heer
Pieter van dêr Vliet t'in coope hadde aangestaan: Den BuLjtengoed, ataande onder dèn gerech.te vatl dê Vuursche en Baarïr,
bestaande in Eeu Heere Huiel-nge, Tuinmanarroning, Stal.linge,
Koetshuijs, êÍt verdere getimmertens op de plaats staande,
mitsgaders dagtruurderswoningen, Trripen, Boomgaazden, en Houtgêwassclten, Zo 1ÍaÍr opgaande Boomen, als omtrent Honderd mergen eiken Halctrout en e e!! Zeer groote uitgestrektbeid vaJr tleive1den, mitsgaders vijf mergon rrei1and en twêe l(arnpen achtêr
en nabij de voorsctrreeve HuiJsinge geLeegen, zijnde het voorschreeven BuiJtengoed biJ Calculatie groot Drie Honderd mergen, strekksndê enz.tt (en dan wo].gt een weliswaar interessante, maar zeer uitgebreíde omschrijwing).
Behalwe de Heerenhuijsinge werd ook aangekocht een tthofBtede
van ouds genaamd De Pisheuvel nu de CaabÍ en [zeker Boscb
De inhoud van

o

genaamd

het lÍilde

Bosctrtr.

Een zeker zo Lnteressant stuk rÀ'as voor ona êcltter een akte
va.lr scheiding uit 1755 tussen de wel-e erfgenamen val l{illem
van d.er lleulên (ook Muelen), Heer wa"n Oud Broekhuijzen Niecoop Portengen ênz, decan 1n de kêrk van St. Marie, mitsgaders Raed Ordinaris in den Dd. Howe prowinciaa1 vaÍr Utrecht.
HÍerrrit bliJkt, dat na hêt over]'ijden wan genoemde lÍillem een
vei].ing heêft plaats gevonden |tdog na g€noegen dezel-ve niet
hebben conÍre Vefcopenrr. Hêt goed b1eef dus ortwerkocttt.
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1944-1945

I)egenen, die in het afgelopen ftalfjaar regelmatig op
maandagmorgen in rrde kelclerrr kwamên, hèbben claar ongetwijfeld één van onze jon6e leden, Jeanine Vlastuin, ontmoet.
Jeanine werkte i..v.m. tr.aar stuclie ( lerarenopl eiding I uj.ts
en geschiedenis,) aan een scfiptie met a1s onderwerl: c1e
voêdsel- en brandstofvoarziening in Baarn j-n Ce jaren
t944 en | 45.
Zij putte claarvoor in ruiutê mate uit het archiefmat eriaaL
dat in c1e Oudheíclkamer aanvezig is, en bezocht bovendien
diverse mense, cli-e een en ander van zeer na'bij hebben

e

meegemaakt.

Een lijvig
en gedegen document van 44 blactzijCen met vele
bl-jlagen kwara gereecl, r{aarvan een exemplaar in tret Oudheiclkamer-archie f voor belangs t ell-enclen ter inzage is.
A1 lezende realiseer je je weer eens hoe er6; het ej-genJ-j-jk
al1emaa1 was.
Honger, kou en duisternis (geen gas en electra meer sinds
oktober 1944).
Gebrek aan 1etterlijk
a11es.
Zelfs met water moest men zuinig zi-jí zoals blijkt uit
ItAanwi j zingen j-. v.m. tret spaarzaam gebruik van waterrr
dd 15 Àeptember 1P44 .
Het watergebruik was tot een derde terug gebractr.t !.
Op zich a1 onvoorstelbaar, maar zeker a1s we ons realj-seren
dat er in Baarn in die tijd ook nog veel- evacuees rlarên.
Jeanj-ne verclient alleszins een copliment voor traar scriptie
en een gelukÍrens !.
Een gelukwens in viervoud dan, want zij slaagde voor
haar exalnen, kreeg een baan a1s lerares iuits in Culemborg,
kreeg een flat en...last
but not least stapte ze 2 sept.
j1. in het huwelijkgboo tj e .
Namens bestuur, redaktie en leden van de werkgroep
Oudheidkamer daarom van harte profl-ciat !.
G. H.

o-o-o-o-o

Grootendorst-toornekamp
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PROGRA.T\,IMÀ

Zatercl.ag

in de llalclheim-mavo ,
Vondellaajo 2.
O.a. kramen met oude ansicl..ten (ruilen en
verkoop), fossielen en prehistische werktuigen,
oude prenten, reprodukties, boeken, snuisteriien, oude en nieuwe haÍrdrn'erken en antiek .
Van de baten za1 een fonds worden gevormd
t.b.v. aarrl<open voor de col-lectj-e Oudheidkamer.
TOEGÀNG VRIJ ' !! !!

i onderdag
20 oktober
20 uur

LezLrrg m€t diar s door de heer J.Laams ovêr vênen en vervenen.
Zowel ce rrnat t e tr a.1s de rrdrogerr turfwinning
komen têr sDrake.
Uiteraard wordt aandacïrt be st eecl aan de turfwinning in dê Daarnse venen.
Nic olaastre fpunt , Kerkstraat 17.

8 oktober
10- 17 uur

Plaat

s:

I insdag
Ztl- november

20 uur

:?1aat s :

londerdag
l december
20 uur

IIISTORÏSCHE MARI(T

Lezing met diar s door Prof .i-r. J.Th.F. Foeles
over Ce historie van de geneeskunst.
I e lezing begint met cle grijze ouCtreicl, za1
veel interessants te horen en te zien geven
ove:r Ce Middeleeurten' terwijl het laatstê
karartiêr gevijcl za\ zíjn aan de snel-le vlucht,
die Ce geneeskrude sinds pl .m. 1BOO doormaakte.
Nic ol-aas tre fpunt , i(erkstraat 1f.
ny'er8lld- avondj e o.1.v.

Mv. G,r.Í.S. Jlstro- van
FIasselt.
,,
In verbancl met het te bestellen materiaal
( speciale speculaaspoppen cn eetbare verf) is
is opgave vooraf nooclzakelijk.
Eventuele 11ef?rebbers dienen claarom voor
10 november contact op te nemen mets

B.Eraat Gerrit van der Veenlaan 2, tel . 12523.. of
Mv. G.H "Grootencorst wan Beethovenlaan 5' tel .13133.
Op deze achessen krrnt u overigens ook alle inlichtingen
krijgen betreffende het lidmaatschapr de ÍrerkzaamheCent
en de wekgroêpen van de rrHistorische Krlng Daerneti.
llo ensdag

16 november

uur
Plaats
2O

!-ezj-,íg mêt diara door de Hr. Drinkerink.
]--e lezing gaat over opgravingen r'/e.lke op
SarCinj-ë Lrebben plaats gevonden.
OudheiCkamer aan dê Laanstraat
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