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Kring

rrBaernerr

stelt zich ten doel het be-

studeren yan en belangsteLling kweken voor geschiedenis in
het algemeen en van Baarn in heL bijzonder. Zlj tracht dit
doel te berelken door mlddel van het organisenen van fezingen, excursles, lentoons tellingen en het uilgeven van
een eigen tij dschrj.ft.
Naasl deze algenene akliviteiten bestaab de mogelijkheid
toe le lreden tot de volgende r,rerkgroepen:

1,

-J

Werkgroep Ancheologie

Inlichtlngen: J.W.A.A. van den Laan, De Schoener
3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656.

12,

2.

Werkgroep Archiefonderzoek
Inllchtingen: H.M.M. van Vugt, De Sav. Lohrnanlaan 5,
3741 TW Baarn. Te1. 02154 - 15766.

3.

Werkgnoep

Interviews en Reportages
Inlichbingen: J.M. v.d. Brink-van Wijkvliet, Prof,
Meijerslaan 10, 3741 XH Baarn. Tel. 02154 201 61 .

4.
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Werkgroep Oudheidkaner
Inlichtlngen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4,
3741 AH Baarn. Tel. 02154 - 21470.
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Een

vorstelijk

Brittanjen,

Jagthuys van den Konlnck van Grool
I'liu-em III

2.

Willem en Marv

3.

WiIIem

III

en Baarn

4. Bij het vertrek van secretarls Bart Braat
5.

Een

6.

Adriaan Boer

7.

Excursle naar Deventer

foto van het interieur van de fabriek voor de
berej.ding van l lmonades lropen, als aanvulllng op
het verhaal van mevrouw M.M. Dekker in heg maartnwtmer van rrBaernerl
trok veel belangstelllng

VAN DE REDAKTIE
rrlanghs de wegen slond over all hel landvolck, vrour^ren,
mans en kinderen, roepende alle: lrcod bless yourr, en
hondert goede wensen doende. Gaven de Prins en rt volck
appelen, en een oude vrouw stondt met een flesse met mede,
ende wilde Zijne Hoogheid schêncken. . . . . rl

Mel deze woorden beschrijft Constantijn Huygens de ingocht
van Prins Willem III in Engeland in november 1688.
Omdat deze gebeurlenis dit jaar overat uitgebreid viordt
herdacht, schenkt ook de redaktie van rrBaerne't dib keer de
nodige aandacht aan deze vroegere bewoner van Soestdijk.
onze hoofdredaktrice Hetty Vink ging niet naar Engeland,
maar verhuisde naar líoerden. Hoewel dat minder ver is. is
de afstand tot Baarn helaas loch te groo! om haar redaktie-

!e blijven doen. Wij r^rillen haar hartelijk bedanken
al het werk, dat ze voor rrBaernerr gedurende een aantal
jaren heeft verricht en haar veel geluk wensen in haar

werk
voor

nieuwe broonpfaals.

Gelukking vonden we Bebbie Heun en Tineke Biemans bereid
haan werk over te nemen. Hun grole enthousiasme is een
bJaarborg voor de loekomst van ons sleeds meer gelezen en
gewaardeerde blad.
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EEN VORSTELIJK JAGTHUYS VAN DEN KONINCK VAN
BRITTANJEN. WILLEM III

GROOT

Hel Soestdijk van 1678
Als we voor het hek van het Paleis Soesldijk staan, zien
we een hoog middengebouw met twee lagere zijvleugels. Dal
centrale bouviwerk is ruim drie eeuwen oud, maar de twee
zijvleugel-s datenen van het begin van de vorige eeuw. Die
zijslukken vienden tussen 1815 en 1821 aangebouwd, loen
Soestdljk geschonken was aan de Held van Walerloo, de latere Koning Willem II. Maar het corps de logis, het middendee1, is van 1678. Het is i.n onze legenr.roordige gemeente
Baarn de belangnijkste herinnering aan de Koning-Stadhouder
Vlillem III (1650-1702), die het als een jachthuis liet
bouwen en die er herhaaldelijk met zijn gemalin, Mary,
heeft vertoeíd.

-jarige l{lllern III vJas Ín 1672 Stadhouder geworden van
gewesten en nog geen twee jaar later verwienf hij in
het gewest Ubrecht een hofst,ede gelegen aan Soestdijk,
irom eene Lustplaetse ende Wildbane op Le reglenr'. Jagen was
zijn groLe liefhebberij en hij wilde een jachtterrein dat
nÍet te ver van Den Haag Iag.
Wj-llem kochl de hofslede van Mr. Jacob de Graeff, dle het
landgoed in 1664 had geërfd van zljn vader Cornelis de
Graeff, Burgemeester van Amsterdan, de eerste belroner van
Soesldijk. Deze Cornelis de Graeff had in 1638, dus nu al
driehonderdvij ftig jaar geleden, het terrein gekocht en hij
had er een simpel maar stalig huis laten bouÍren van twee
verdiepingen en een zoLder. Dat huis had aan de voorzijde
een brede gevel met vijf vensters. Het is !e ziên op een
schilderij van Jacob van Ruisdael, dat in Dublin in de
NaLi.onal Gallery of lreland hangt. Dal oude Soestdijk zou
gebouwd kunnen zijn door Phllips Vlngboons, die in 1647 ook
Pijnenburg bouwde, of door Jacob van Campen, Ínet wie de
fanille De Graeff goed bevriend !,ras (Jacob de Graeff heeft
i.n 1650, aLs zesjarig jongelje, de eerste steen mogen leggen voor hel stadhuis op de Dam). Burgerneester Cornelis de
Graeff is, met zijn zoon Jacob, vaak vanui.t Arnsterdam naar
Soestdijk gereisd, ook in de r^rin terÍnaanden .
De
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Baarnse koopacle
Ten overstaan van de rrschout en schepenen loL Baarnir werd
op 26 aprl1 1674 de koopacte gelekend waarblj de "Prince
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den fater, op 13 september 16f4, schonken de Staten van
UtrechL de Sladhouder de rrhooge, vnye, middelbare ende lage
Jurisdictien ende Heerlickheden van Zoest, Baarn, Ter-Eem,
Emmenes, bj nnen ende Buytendycxrr.
Als Hoge Ambachtsheer mocht hij in deze plaalsen rechtspreken en zelfs de doodstraf opleggen, Hij benoemde ook de
schoul, de schepenen en de andere ambtenaren. Voor heL hele
rechtsgebied stelde de Prins een Drossaard aan. Die Drossaard was de voorzitter van het trHooge Gerecht van Baarn en
aanhoorige dorpenrr. Voor deze rechtbank werd een gebouw
neergezet aan de Brink, op de plaats rJaar nu de Hema is.
Het terrein dat de Prins van De craeff had gekocht, was 56
norgen groot, maar hjj kocht er in de volgende janen heel
wat grond b1j, Zo verwlerf hij in .1674 van Mr. Johan Hooft,
rrit
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Eyken-dael , die al in 1640 was gebouwd. Nog steeds kunnen
we in de gevel van een boerderij aan de weg langs het park
van Soestdijk naar Billhoven een sleen zien met het opschrlflL 'rEyken-daelrr, hel jaartal 1640 en een wapen met een
hoofd, symbool voor het geslacht Hooft. Eyken-dael i'íerd door
Willem aan zijn Jagermeester toegewezen en de Prins zal er
tijdens zijn jachtparLjjen zelf ook wel vaak zijn gehreest.
Er is r.rel beweerd, dat heb oude Soestdijk van De Graeff werd
opgenonen in het nieuwe jachtslot dat Willem III liet bouwen.

Als architect koos hÍj Maurits Post (16-45-1677), de zoon
van de benoemde Pieter Post, die ook al stadhouderlljk bouwmeesber rías geweesl en die onder meer in Den Haag het Huis
ten Bosch bouwde, de tegenwoordige residentÍe van Koningin
Beatnix. Deze Maurils Post had zijn voornaam le danken aan
Johan Maurits van Nassau, de gouverneur van Braziljë, die
het Mauritshuis Ilel bouhren, dat was ontwonpen door Jacob
van Canpen en ultgevoerd door Pieter Post.
De bouw van het nieu!íe SoesLdijk duurde van 1674 toL 1678.
Het gebouw werd opgelrokken in stnenge klassicislische stiil
met sobere ornamenten.

0-

5

Het is van het type huizen daL men in AmsLerdam in de bocht
van de Herengracht vlndt: schepplngen van Philips Vingboons
en AdrÍaan Dortsman. Soestdljk is ook een voorloper van Het
Loo, dat zeven jaan later tot stand kwam. De archilect Jacob
Ronan bour^rde in dezelfde stijl als Maurits Post.
In hun historische studie rrsoesldijk'i van 1874 geven Frederiks en Collard een aardige beschrijving van het slot van
Stadhouder !{illem III. J.G. Frederlks was een leraar NedenLands uit Zutphen en W. Collard was rentmeester van Soestdijk onder Hendrik de Zeevaarder. De tr,,ree schrÍjvers basenen
hun beschrijving op kopengravures, die korl na de bouw vervaardigd werden. Van Hendrik de Leth was de serie: rrvues et
Perspecti ves de Soestdyk, Chateau et Malson de Plaisance du
Roy de la Grande Bretagne. Le tout dessiné et gravé par les
plus habiles Maistres. A Amsterdam. Chez Gerard Valck, 1695rr.
Wij aanschouwen dus Soestdljk hoogsbens tvJintlg jaar nadat
het eene Vorstelljke bezitting geweesL was'r, zeggen Frederiks
en Collard en zij verklaren, rrdat de teekenaar ons een groot
vertrouwen inboezemlrr. Zijn pnenten zijn van historische betekenls,
Koninkli-jke luister
Hler volgt dan de beschrijving van FrederÍks en Collard, zoals
Soestdijk er op het einde van de 17de eeuw uitgezlen moet hebbent rrsoêstdijk vertoont zich hier in een slralenkrans van
koni-nklijken l-uister. Het paleis kenteekent het statige van
de Oouden Eeuw onzer grootheld. Met eenige wijziging is daarin het hoofdgebouw van onze dagen (1874 red.) Lerug te vinden.
Het voorplein draagt den stempel van den hoogeren kunstsmaak
nieb, dien wij er lhans rech!Ínatig in bewondereni de ingang
is met min sierlijke gebouwen gedekt. Aan de achtenzijde
springt de hoofdgevel diep in den tuin, die met zijn bijna
wi-skundj.ge juistheid van teekening, a1s iedere aanleg destijds, meL de natuur Ín strijd was. Eén der zijgevels, die
aan den noordkant, werd door een vierkanten vijver bespoeld,
terwj.jl de zuidzijde door den tuin ingesloten werd. Rondom
het patels zag men aI de gewrochten der toenmalige tuinbouwkunst, oorspronketijk als Hollandse stijl bekend, maar sederN
den aanleg van het vermaarde Versallfes aangeduÍd als de
vindina van Le Nótre.
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', U95, t"". hel in het bezit was van de KoningStadhouder WilleÍr III. We zien hêt j achfslot hier van de
noondzlj de, de Baarnse kant. Een gravure uit rrvues et Perspectives de Soestdyk'r, ullgegeven door Genard Valck.

Springende fontijnen, waarvan in deze weinlg bergachtige
sLreken het water moesl opgedreven worden door een molen,
welks reusachtige gedaante zich nog verhefl in het lieflijkste gedeelte van hel bosch, versierden de wandelperken, en
de lóegangen tol de Lerrassen waren kunslmatig aangelegd,
in de kwade bebekenis van het i,,roord. SLalig waren de gebouwen waar de paarden gestald werden, van ouds de lievelingen der Nassausche helden. De keur van zeldzame en kostbare vogels hadden den bezoeker nog niet kunnen verzadigen
van ber.rondering, a1s hij de warande (henLenkamp) binnentrad,
waar het vorstelijk herL ronddartelde in lallooze menigte.
Tn êên mêên Afoêlêsên oêdeelte toonde de oude landhoeve
Eijckendaal eene macht van honden, den lust van den beminnaar der edele jacht. Hun aandenken is voor de vergetelheid
bewaard door de fraai beschilderde. plafonds in de bovenverdleplng van het paleis en wel in de jachtkamer van Prins
Willem den Derde, thans die van den tegenwoordigen VonstelÍjken Eigenaar (Prlns Hendrik, broer van Koning Willem III).
Zij stellen den jagermeester en zijn onderhebbende voor, met
een groot aantal jachthonden, Lerwijl het binnenvfak dezer
e.hi 1.iêFi iên êên f áf nêêl
. tl
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De zhreedse archilecl en lntendanL der koninklijke paLeizen
Graaf Nicodenus Tessln bezoêkl ln 1687 SoesLdljk en hij ventell over de tuinaanleg: irAan drie kanten heeft het huis
toegangen lot de tuin. Aan de beide zijkanten zijn parterres
en broderleën (geknipte heggen op gekleurde aarde of schelpen)
versierd met vruchtboÍnen, middenvoor zljn er compartiments de
gazon; een pièce carrée om diL alles heen, wordl afgestoten

door zeer grote geplante alleeën van eiken, daarachter ls de
menagerie meL een kanaal, ook omzoomd door hekwerk, daarna
door vnuchlbomen en arbrisseaux (heesters) en weer zeer grote

ó

eiken, wab bijna heL nooist is. 0m dit alles heen ligt een
groot park. Aan de rechterkant van de tuin sLaat een nonde
tamefijk grobe Loren, Í^raarin zj-ch de machine voor de fonteinen bevindt. Beneden wordl die aangedreven door een paand,
als de kleine windmolen geen wind heeft. Het waten wordt met
pompen gedreven naar twee pijpen van lood tot boven in het
loden reservoir, van daar valt het door twee andere pijpen
naar beneden en hrordt het naar de tuin geleid. Onder de
machine is een heel nooie glazière (ijskelder) in het midden,
waar het paard rondom heen loopt.tr
Maurils Post, de architecl van het huis, was ook de ontwenper
van de tuinen en later heefl Daniël Marot voor vendere tuinaanl ."r trr'z^Fr'.J
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Geef en groen damas I
Over het lnterieur van het Soesldljk van Prins Willem III,
de latere Britse Koning, kan, op grond van een invenLaris ult
die tijd, als geciteerd door Heimenick Tromp, het volgende
worden verteld:
In de ha1 hingen schilderijen van Melchior drHondecoeter.
Vier ervan zijn nu 1n het Amsterdamse Rljksrnuseum. De achterzaal was versierd met landschaps schilderij en van Gerard de
Lalresse en Johan Glauber. In de anLichambre van Koningin
Many hingen tapijten met hel verhaal van Diana, de godin van
de jacht. Haar slaapkamer was behàngen met tapijten met de
wapens van de Oranjes. Maryrs staatsiebed vras gestoffeerd mel
goud- en zilverlaken en er stonden zes tabouretten en lwee
feunsLoelen die ook met dit pnachtige laken waren bekleed.
Het appartement van de Koning-S t.adhouder besLond uiL een
slaapkamer, een eetkamer en een gele kamen. In die kamer was l--al l-os vên sêêl sêbloêmd damast. De muren van de eetzaal waren
met goudleer bespannen. De slaapkamer hras behangen met groen
damast: van die slof waren ook de gordijnen, de stoelen en
het staalsiebed. 0p de eerste verdieping víaren de vertrekken
van Hans Willem Benllnck en Constantijn Huygens, de secretaris van Wlllen. Boven de kamers van Mary waren de kamers voor
haar hofdames, In de bijgebouvJen aan hel voorpleÍn waren de
stallen, het koelshuis, de bakkerjj en de keuker..

Wij weten, uit nolities van Constantijn Huygens, dat Wil"lern
op 23 oktober 1675 op Soestdljk is om er op herten te jagen.
In 1682 is hij, met Mary, wat langer op Soestdijk. Op zondag
25 oktober 1682 reisL hij dan voor een dag naan rs Graveland
voor een bezoek aan admiraal Tromp. Een paan dagen later kwam
Tromp naar Soes td ij k.
0p 21 oktober 1682 was Willem Ín Baarn naar de kerk gegaan.
(Zijn wapen is nog boven de koninklijke bank te zien).0p
26 oktober gaat de prinses naar de korenmolen De WÍndhond op
de Soeslen Eng, om daar van het schillerend panorama te ge-

nieten en mel de vernekijker van rs Prinsen geheimschnijver
Constantijn Huygens le zien hoe l-aat het op de Dom van Utrecht
was. 0p 2 november 1682 vertrok het stadhouderlijk paar weer
naar Den Haag.

Nadat hij in 1689 Koning was geworden, is Wlllem nog maar
enkeLe keren op Soesldijk geweest. Omdat hlj zijn jachtslot
maar nu en dan bezocht, had hij er een conciërge met de titel
a.hi

têi

Da1,

is

in

iràh

7^êef

dan het verhaal van hel I'Vorstelijk Jagthuys van den
Koninck van Grool Brillanjen, Willen den Derderr, zoals we heL
nu nog kunnen terugvinden.

H. Bnonkhorsl.
Bronnen :

Heimenick Tnomp: Het Huys te Soesldijck. De l,lal burg Pens,
zutphen, 1987. ISBN-9b-ZOTI-536 t
J.G. Frederiks en V'I. Collard: SoesLdijk. Eene hlstorische

studie. Zulphen, 1 874.
Dra. M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan: Soesldijk en zijn bewoners.
Baarn, 1967 .
T. Pluim: Uit de geschiedenis van Baarn .
Ds. A.L. Broer en J.K, van Loon: Hêt IÀli itê H,ri< in lf r:F^êh
Laren
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Met dank aan de InLendanl van het Koninklijk Paleis Soestdljk,
Z.A. van Soest, en vooral aan de Directeur van het Konlnklijk
Huisarchief, Drs. B. Woelderink.
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ken om te herdenken dat onze SLadhouder Willem ITI driehonderd
;áeh oê-lêrjê. nAÊr Enpêland OVerSLak Om daaf een .'l^niprrzê
ê.1.rée te 'rakên ên zi'n Schoonvader Jacobus II ie rrcniar'en
Tr.ree miljoen kostte ook die mili Laire krachttoer in 1687!
Wat weLen i,Jij nog van die uiterst belangrljke perlode voor ons
land en verder Europa? De geschiedenisboekjes geven slechts de
n22va.è ft'itcrr- a=n .lc mensen en hun doen en latÊn knmên 7i i
nlet toe.
Íynnríhê r/lê1.^mêfl
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ber 1688 in Brixharn aan h'al droeg, hebben gezegd. Dat klonk

wel even anders dan bij zijn eenste bezoek aan Engeland, toen

K.nino Ka-êl TT hêm hêschrêêf Ale rrpên kónnio'ê HOllander en
'laslige protestantrr. Zijne majesteit had gedachL deze bleke,
nogal zw'Ljgzane jongeman makkelijk naar zijn hand Le kunnen
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men reeds een andere mening toegedaan. Men had eerbied voor

figuur: zelfbeheerslng, standvastigheid en wilskracht
plus een goede wijze van optreden kenmerkten de jonge prins.
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Een week na het verscheiden van zjjn vader werd hij -een maand
eerder dan verwacht hras- geboren in een triest, rouwhuis.
De kraamkamer was geheel meL zwa"L behangen en zelfs de wleg
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voende zwarL de boventoon. 0f al die somberle invloed
hêêÊr (rêhr.l .,n .lê i^nC'ê nnrnip-têl..?
qên 1rÉ.). iikê iórjo'd wê-d hcm 2.èVèp .'Ê'1. p'êo.rnd. De rUZieS LUSSen
m^èdêF M.r\/ ên op^^fm^ê.1êr,
i, L'ar'ên L/êinio \.êr'hêfflên.1.
7i in .nv^ê.jêns nnênti-ên hêm^nt1
van iónc|eáf ran in rlri- êên nrins
-'.\^, 1ó al rên f i idp mrai l,.r)nnên hêhêêneón. dal- Vfoonheid en
deugdzaamheid van heL grooLsLe belang waren. A1s negenjarige
-..r/tênên in têi.têa. .t^i- m^eL een Vef_
IruL L Írf J ódd'r
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ademing voor het kind zijn geweest. Als studievakken werden

slaatkunde, aardnijkskunde en krljgskunde gekozen; als vern^zino n^.hf hi i lêFên rlàn<ên ên hil iarfên
lêênlihêidrr hrinlzênrlê h'i;
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Frans-Engelse aanval, benoernde de Prins euL ^aPr usrrrgeneraal I'voor één veldlochtrr. Door zijn succesvolle
oplreden won hij de harlen van grote groepen van de bevolking en
het stond voor hen vast dat deze oranje het rrbenauwde vaderlandrr uiteindelijk zou redden.
Dal gebeurde en zo belanden wij weer in .lê oês.h i ê.iên i eboekjes. Wij lezen oven zijn huwelijk, zijn overÍílnningen in
Engeland, waarop het koningschap naast Mary votgde. líij hebben kennisgemaakt met zijn vijand, legenspeler (en bewonderaar) Lodewijk XIV, stampten data in ons hoofd, die betrekking hadden op de vrede van Nijmegen en later van Rijswijk,
we treurden om zijn onvoorziene dood na een vaf van zijn
paard. Wij leerden het allemaal bnaaf, maar bleven onbekend
met inliernere zaken.
Ja loch: in Baarn zijn wij er trots op dat wij één van zijn
bezittingen in ons rnidden hebbên. ln 1674 besloot WilLem
rrLot aankoop van een hofstede nel zijn bepoting en beplanLinge en al tt gene aerd en nagelvast is, geLegen aan Soesldijckrr. De nieuwe eigenaar zag dit bezit voornanelijk als
jachtgebied; hij was een hartstochlelijk jagen. Maar ook had
hij, kennelijk van zijn groolvader Frederik Hendrik, de lust
to! bouwen geërfd en zo werd er in Soestdijk door de zoon
van de beroemde architect Pleter Post een beschelden jachtslot opgetrokken met siertuin en park, want ook naar de getemde natuur ging de liefde van de Prins uit.
Elf jaar later herhaalde zich de geschiedenis; toen verwierf
hij de heerlijkheid het Loo en daar werd zijn droom: een
paleis, omgeven door luj.nen en parken zoals zijn gnote Legenstanden in Versailles bezat, beÍraarheid. Het ging allemaaL
met gezwinde spoed; het hoofdgebouv,i werd in twee jaar door de
anchitect Jacob Roman vollooid. Voor de parken wend meer lijd
uiLgelrokkeni of zijn echtgenote daar ook wat 1n te zeggen
kreeg? Het is besl mogelijk, wanl beide echtelieden hadden
kennelijk een voorlj-efde voor tuinarchl tec luur. In 1689 l1et
hel echtpaar de tuinen van Hampton Court, dicht bij Londen,
aanleggen 1n de min of meer geaccepteerde Franse stijl,
compleet met in vorm geknipt,e Laxushagen, vijvers en een doolhof. Hebben William en Mary zich saÍnen over die plannen gebogen? In elk geval werkten zij voo" vele laLere generaties;
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ouderwetse bloemen als vergeeL-nij-niet, Lulpen
en muurbloenen.
Ver van huis, 1n Virginla, treft men ook nog zotn f"aaie, zij
het veel kleinere Luin aan bij het William en Mary College,
dat in 1693 werd gesLicht in Willlamsburg. Deze oorspronkelijke Engelse stnafkolonie was in honderd jaar uitgegroeid
tot een niet onbelangrijk gebied en de noodzaak van een goede
school wend gevoeld. Het college werd genoemd naar het populalre koningspaar en werd in de vorm van een anglicaans seminaniê gepnesenLeerd, waar de jeugd vroon werd opgevoed rrin
taal en goede manieren, zodat het Christelijk geloof kon worden verkondigd aan de Indianen, ler meerdere glorie van de
almachtlge Godrr. Hel college is het oudste academische bouwwerk in de Verenlgde Staten. Volgens archiefstukken werd hel
ontworpen door niemand minder dan Slr Chrislopher Wren maar
rraan de stijl van bel land aangepast door de heren die daar
woondenrr, In 1926 r^rerd heel Williamsbung -althans het historische gedeelte- gerestaureerd dankzij de vrijgevigheid van
John D. Rockefeller Jr. en legenwoordlg is dil stadje een
enonme toerlsLische attractle, De tuin die wij noemden 1s
niet groot rnaar geheel in zeventiende eeurrtse stijl met geschoren buxushagen en geometrische penken aangeplanl.
Terug naar Europa en het huwelijk van Willem en Mary. Ja,
deze echt was oorspronkelijk een louler polilleke overeenkomst. De verbintenls bussen Engeland en ons land was strategisch gezien gunstig. Maryrs vader, Jacobus If, zag meer
in een huwelijk mel de Franse kroonpnins en voorspelde zijn
dochter alleen maar ellende en verdriel als zij me! die
Hollandse neef zou trouwen. Dat verdrlet kwam inderdaad; de
bruid schijnt voor, op en na de hur^relijksdag tranen met tuiten gehuild te hebben, zodat de bruidegom zich geëngend en
naar men zegt stomdronken ln zijn eigen paleis teruglrok.
In eerste instanlie liet zij haar echtgenoot a1leen naar zijn
I and vertrekken maar laler volgde zij hem naar Den Haag en
daar, aan het volgens Engelse beschrijvingen saaie en kleurloze hof, vonden de Lwee elkaar. Er vlel inderdaad nÍet veel
te befeven in het Haagse paleis, Conslanlijn Huygens, secnetanis van liefst drle Oranjevorsten, die behalve een begenadigd dlchter ook een bedreven componist Íías, beklaagde zich
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te zijn geweesl. Verder viel er weinig opwindends te beleven.
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rriêl hrrn \/êêl /rnriêr\^ri is hF.J zi i n.êt pên^'.ên: in de zeventiende eeur,r werd er nog niet veel aandacht besNeed aan de ontwikkeling van een meisje. Meisjes moesten trouwen en voor het
nageslacht zorgen; verder njeL. Toch was Mary bepaald niet
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u/el -Lets aan nuziek te hebben gedaan. Speelde zij luit of
giLaar, stond er een clavecimbel in haar vertrekken? DaL

Lrêiên L'i i .l l êmar'l niêr .
n^<fên<ê Lrrn<1^\'êFioêna
íiiê dep'ên llper .'^l 1ê.1.iê

l .fat 'ri I hÊl anoqiêl l ino' hari 1ró^r
êên \rri i r'l oêmênê I iêfhêhhêri i in
í'l.'incêq n.nsêlê'n
l p' haaf na aan

\,rê

het hart. Maar of haar eerbied voor de pracht uit het verre
Oosten erg diep zat kan betwijfeld worden; zij I iet een kostbaar Chinees kamerscherm roekeloos in stukken snijden om er
de muur van een kablnet mee te versieren. Over deze wandaad
onderhield de enudiete negenentachlig janige Huygens haan jn
een hoofs schrijven (heL zou zijn laatste br-ef worden).
nó pFineóe e^h i ini an^^ oê.htL'^^F.l i ê hêhhên. h^ffêl i iLhèi.l
.l jp
oêh^^d dai- F-n 7i i r^rÀe 7êêr' h.rfccl i i 1.. Hu\/c"ênsr .l^.1'+êhaar bij verschillende gelegenheden mochL meeraken, schreef
.1rên h2ar? rr-L oê1.of niêi- ílá! êl- Àón .)Finqêo j en Wefeld iS
l/an Lli ê 7.)1rÊêl sóêds ie EezeEd: daa-hi i ls zil mooi als een
engeltr. Overdreven?
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hebben. Toen I'zijn" koningin ziek brerd in 1693 verging Willen
volgens bisschop BurnetL van angst en verdriet en toen de
pokken een eind aan haar leven maakten, had hlj ook hel

liefst wiLlen sterven volgens zijn vrienden. Hjj vervreemdde
zijn tvleede vaderland, waar hij zich toch al

nog meer van

to

nooiL echt had thuisgevoeld. Meditaties en stil gebed hielden hem op de been. AIs enjge afleiding zochL hij de jacht,

rráen ir.iêf .lif fi iílvênrir'i if rrpnd hê- Í'rf.2al nrL een mOlShoop hem het leven zou kosten -zijn paard struikelde eroverhad niernand kunnen bedenken. Zijn intiemste vriend BentÍnck
zaL bij zjjn sLenfbed; op het hart van de vorst vond hij een

médaillon met een lok van Maryts haar.,...
Na drlehonderd jaar vieren wij feest; Nederland is trols op
de Oranje die streed voor vrijheid en verdraagzaanhe id.
I'Een realist die richtlng gaf aan de geschiedenis van Europa,
een groot politiek leiderrr, noemde zijn nazaaL Koningin Beatriw

hêm
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hêt

oêrn^fi.'dên in
^1rên
^io'êmêên
enthouslasme. Goed, de rrstadtholder'r zoals rnen hem rJenste
te noemen, verjoeg een onbekwame vorst en stelde orde op
zaken, maal. het Katholleke volksgedeelLe -zever 1n Ierfand
en gedeellelijk ook .in Schotland- zieL nog alt1jd in hern een
boosdoener, wiens naam vandaag de dag nog alleen rnaar met
diepe verachting of grole r.roede wordt uitgesproken. In een

brief, niet lang geleden ontvangen, schrijft een vriendin
mij: rfDe onlusten in lerfand zijn verschrikkelijk en ze zouden de festiviteÍten ter ere van Willian en lvlary wel eens
kunnen bederven". (Hierbij zij opgenerkt daL zij tot de Anglicaanse kerk behoort). Ook nu hreer blijkt daL iedere zaak twee
kanten heeft.....
E. Wltsenbura-Horsman.
.bronnen :
t-. Sctrent<

en J. Spaan: AI is ons prinsje nog zo kleln
A. Schellard en Th. de Vries: WoonsLeden der 0ranjes
L. Slrengholt: Constanter
Elisabelh Keesing: Het VoIk met lange rokken
Chr. Hibbert: The Courl al Windsor.
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Nadat tr^liltem TTI in 1672 lot Sladhouder van Hol-land' Zeeland'
ULrecht, Geldenland en Overijssel was benoemd, kocht hii twee
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zijn vriend Jacob de Graeff, lid van een bekende Amsterdamse patriclërsfamÍlie.
Hoewel trIillem III nogal tenger en ziekelijk rJas, hij had o.a.
lasl van astma, was hij een verzot jager en hield hij, misvan

schien a1s compensatie, van wilde en roekelozê iachtpartiien.
Soestdijk werd door hem dan ook als jachthuis met een uitgebreid jachtterrein gekochb, Soestdijk lag n1 . dichterbij Den
Haag dan het vóór die Lijd regelmatig bezochte jachLslob
Kasteel Middachten. Het huis Soestdijk i^terd verbouwd en op de
wildbaan werden henten en reeën gefokL. Hel jagen verliep
trouwens anders dan tegenwoondlg. Het wild werd opgedreven en
dan door de jagers te paard met netten gevangen, Meestal wend
het gevangen wild vjeer vrljgelalen. Hel v.ras dus een minder
bloedige gebeurtenis dan tegenr,roordig, waarbij het in de eerste plaals ging om de behendigheid van jagers en paarden.
0m op deze nanier te kunnen jagen had men brede, Iange lanen
nodlg, zodaL men voldoende snelheid kon behalen. Rond Kasteel
Middachten ziet men nog veel van deze lanen en ook in onze
omgevlng ziljn e? nog genoeg aanv./ezig (bijv. de Koningslaan en
de rechte lanen in het Baarnse bos),
Behalve door Soestdijk worden we ook nog door andere zaken aan
Willem ITI herinnerd. Tn 1674 werd hij immers door de Slalen
van UtrechL toL rrHoge Ambachtsheerrr benoemd en daarmee kreeg
hij een onbeperkLe macht in Baarn, Eemnes, Eembrugge en Soest.
De rechtspraak kwan in zijn handen en hij benoemde een eigen
rechtbank: rrHet Hoge Gerecht van Baarnrr. Er werd rechL gesproken door een door Willem III benoemde drossaard en Baann
kreeg een eigen rechthuls op de Brink. (Op de plaabs van de
huidige Hema ) .
In de oudheldkamen bevindL zich verder een in 1694 door ilillem
III aan heL Gerecht van Baarn geschonken beker. Aan de ene
kanl bevindt zich het wapen van Baarn en aan de andere kant
het wapen van de Kon ing-Stadhouder. Onder het wapen staat de

qnnê rL. rrniêrr ê1. mnn nnoi i.rr Orri^i-. h i i j.êvêns Fidder in de onde
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van de Kouseband was, Ineffen we er verder de randspreuk:
rrHoni Soit Qui Mal Y Penserr op aan.
Natuurlijk mogen we in dit verband de bank van de KonlngSladhouder in de Pauluskerk niet vergelen. Deze bank rnoet
in opdrachl van het toenmalige kerkbestuur tussen 1674 en
1682 gemaakt zijn. Hoewel Willem III niet te vaak van deze
bank gebruj.k gemaakt schijnt te hebben, is het zeker dal hij
in 1682 samen mel Cornelis Tromp de kerk bezochl heefl.
Deze bank was aanvankefijk alleen versierd mel het wapen van
Nassau, maar na 689 werd ook het Engelse wapen aangebracht.
Willem III schijnt Lrour,rens na zÍjn kroning in 1689 nog Ínaar r"
een paar maal op SoesLdijk geweesl te zijn. Zijn leven speelde zich sindsdien hoofdzakelijk afl in Engeland, waar hij net
als in Holland, maar weinig goede vrienden had. Hij moet een
minder prettig karakter hebben gehad, viaardoor anderen werden
afgesloten. zijn ongevoeligheid, zakelijkheld en argwaan
worden htel toegeschreven aan zijn opvoeding als klnd van staat
door diverse regenten.
Zelfs de r^reinige vrienden die hij had, probeerden vaak nog bij
hem in het gevlei te komen. Eén van die goede vrienden was
Hans Willem Bentinck (16q9-1709). Toen Willem III 1n 1675 de
pokken kreeg, kroop Bentinck 16 dagen bii hem in bed om I'het
uilkomen der pokken te sLimulerenrr. Hii kreeg daardoor zelf
ook de pokken. Deze gebeurlenis had een Soede afl-oop.
Niet alleen genazen ze allebei, maar Bentinck hield er zelfs
een bevoornechte positÍe aan over. Hij werd dlplomaat en verlrouwensman van Willem III en werd belasL met belangrlike onderhandelÍngen, bijv. over het huwelljk met Maria Stuart in 1677.
Toen Willem Koning van Engeland was Sekrorden, verhief hii Bentlnck tot Gnaaf van Portland. Bentinck kwam door dit alles in f'
zeer goede doen en kocht bijv. in 1683 Kasleel Rhoon bij Rotterdam, Mijn voorouders waren zijn pachters, zoals ik in miin genealogle ontdekte. Kon ing-Stadhouder Wi11em III bliikL dus nog
dichterbij dan ik dacht.
J. KruldenÍer.
'1
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Blonk en Wljbenga: Langs oude Paden
Baerne 9e jaargang nr. 1, maanl 1985.
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HET VERTREK VAN SECRETARTS BART

BRAAT

0p 17 maart jl. r.ras het dan zo !e?. Secretaris Bart Braat
droeg na bijna 9 jaar zijn taak over aan mevrouw F. Muts.
Reden om even slil te staan bij de opmerkelijke en pLichtsgetrouwe figuur van Bart Braal.
Plichtgetrouw ja, want één dlng staat vast: Bart heeft hart
voor de zaak, aL stond hij 9 jaan geleden loen de nood aan
de man kwam -evenmin als ondergeLekende- zeker niet Le trappelen om zLLtLng in het Dagelljks Bestuur te nemen. Het Íías
de overtuigingskrachl van penningmeester Evert v.d. Steeg
die ons beiden daarin deed belanden. Bart t"eggeplukt als
f
secretaris van de ArÍíe en ondergetekende als voorzllter van
de werkgroep Oudheidkamer. We zaten voon het blok, het noest
!,/e1, en toch... hebben r,re er geen van beiden ooiL spijt van
gehad dachl ik.
Hebben vele kringleden Bart goed leren kennen en víaarderen,
als leden van het bestuur -en zeker van het Dagelijks Bestuur- leerden vre elkaar bijzonder goed kennen en waarderên.
Een flinke dosis humor, gemoedelijkheid en soms ook... felheid kenmerken Bart, die met één been in het verleden, één
been in het heden staat, maar... liefsL ook nog een arm naar
de verre toekomst poogt uiL te sLrekken.
n.f
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jong en oud voor als 'rBart Braatr'. Alleen bij zéér officiële
gelegenheden is het korlweg rrBraatn. Zjjn brieven daarentegen
f.êkêni hii .lóón.lê iárên heen met rrB. Braat Hznrr. Dal laatsle
kom je loch niet el-ke dag meer tegen.
Is Bart enerzijds weinlg conventioneel , anderzijds 1s een
ouderr^ietse hoffelijkheid tekenend voor hem. Opmerkelijk is
ook zijn woordkeus. Zo gaaL Bart nooit op vakantie, maar rrmeL ,ê
verlofrr, gaat hij nooit naar het ziekenhuls, maar naar het
rrh^qni ier'l rr \/ênrlên i < Barl een kaarlen-fanaat, T.i oi-. êrsêns
het.zij een oude hetzij een splinternieuwe lopografische kaart
of een plattegrond onder zijn bereik, Bart is helemaal rrwegrl
en ontdekt LaLLoze inleressante zaken.
Ba]í.t, zaL ook noolt' over wat je noemL één nacht ljs gaan.
Dat deden wij mede-bes tuursleden trouv,rens evenmln, maar....
wilden wÍj nog r^re1 eens over drie nachlen 1js gaan, Barl nog
over geen week! Nee, een gokker is Bart bepaald nieL.

Wel een uitgesproken Lechnicus en, zoals vele techn-ici, heeft
hi i wêl êênq 'r^êifê mê1- riê i risf'ê snêll ino. Misschien wef
eens lastig voor een secnetaris. Daar staal tegenover, dal de
unieke wijze waarop hij delicate kwesties wist op te fossen
en de heel eigen persoonlijke en warme woonden, die hij wist
t.ê fí1nmlrl êrên bi i hêi-. c.hri ilrên \/an hi ir/ aen r-6nQ6lg2n69brief, maken dat hij bepaald geen doorsnee-secre taris was.
Door zijn persoonlijke benadering wist hij vaak die goodwill
te kweken, d-ie een Kring als de onze, vooral in die beginjaren, zo nodig had. Tijdens bes tuursvergaderingen was en
vaak een komische noot als Bart iets volkomen verkeerd verslaan had. We zullen er met r^reemoed aan terugdenken, maar ook
aan zijn rake Lyperingen, die we niet licht zullen vergeLen.
Daarom namens allen dank voor alles Bart! En geniet van je
rusl... nou rust, geniet van het feit, dat de wat meer tijd
hebL voor je groLe hobby, archeologie!
Bep Groo Lendors l-Doorne kamp.
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In het vorige nummer van Baerne schreef mevrouw M.M. Dekker
êên \rêrhAel ó\/êr dê r^r i inhandel annex fabriek Voor de bereiding van fimonadesiropen van haar vaden.
De fobo op de volgende pagina geeft een lndruk van het
lnterieur van de fabrlek.
O.a. deze foto schonk zij aan de Oudheidkamer.
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ADRIAAN BOER TROK VEEL BELANGSTELL]NG
rrBaarn omstneeks de eeuwwisseling
gezien door de ogen van Adriaan Boerrr, die \ran zondag ?4
apnil t/m zondag 1 mei door onze Kring was georganiseerd
in het Koetshuis van Kasteel Groeneveld, is een groot
succes gehrorden.
Meer dan 1000 bezoekers mochten Ííe verr^relkomen. waaronder
De folotentoons

tell ing

ook veel niet-Baarnaars.
ZaLerdag 23 april on 14.00 uur opende Dick Boer, een kleinzoon van Adniaan, de tentoonstelling Ín aanwezlgheid van
een derligtal genodigden, waaronder Burgeneesler Miedema
meL zijn echtgenote. Hij deed diL op een originele manier,
nl. door heL nenen van een foto van de aanwezigen.
0p de tentoonstelllng hingen naast dorpsgezichten uit de
eigen collectie, ook een 300 portretfotors van onbekende
Baarnaars, ter beschikking gesleld door Dick Boer.
Helaas werden er uiteindelijk maar 3 portrellten herkend,
omdat de fotors toch te lang geleden waren gemaakt.
Ondanks het ontbneken van deze namen, waren de bezoekers
toch onder de indruk van de sfeer die deze fotors uitstraalden; waardoor men een goede indruk van het dorp Baarn
omstreeks 1 900 kreeg.
De planlen, afkomstig van Paleis Soesldijk, zorgden envoor
dat deze tentoonstelling een zeer verzorgde indruk maakte.
Dat het geheel zeer in de smaak vlet blj de bezoekens,
blijkl wel ui! de aanmelding van 7 nieuwe leden tljdens
deze tentoonstell ina.

J. Kruidenier.
het zeer op prijs stellen
kopij le ontvangen van de leden. Heeft u een ÍÍooi boek geIezen of een tenloonstelling bezocht etc. en u wilt graag
dat anderen hier ook van genieten, schroomt u dan niet uw
ervaringen op papier Ne zetten. De redaktle is gaarne bereid u te helpen met het maken van uw verhaal.
Inleveren kopij uilerlijk 5 september a.s. bij mevr. Heun.
De

redaktle van

rrBaernerr zou
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EXCURSIE NAAR DEVENTER

jl. oÍn 9.00 uur vertrokken we met 5
autors vanaf de Brink, uitgewuifd door mevr. J, v.d. Brinkvan Wijkvllet. Jammer dat ze niet meekon.
Via een pnachtige route over de oude weg naar Apeldoorn,
dan richtÍng Twello en Teuge gingen we naar Deventer.
Daar aangekomen bleek het lJsselhotel gesloten te zijn.
Even later kwam de heer Lubberding, onze gids voor de
rondlei.ding door de stad, met het pongje aanvaren. ook wij
gingen met het pontje over de IJssel.
Het weer was wa! somber, maar gelukkig overiregend droog.
Wel was het een sluk frisser. Er vras voor koffie gezorgd
in de Grote of Lebuinuskerk, die momenteel gerestaureerd
wordt. Daarna lras er een inleiding over Deventer en wandelden we met het hele gezelschap langs prachtige oude panden
en bezochten ook enkele achtertuinen. om te lalen zLen daL
die gevels ook gerestaureend worden (omdat vaak alleen de
voorkanl wordt gedaan ) .
De rondleidlng duurde ruim 2 uur. Na de lunch gingen r"re
naar het speelgoed- en blikmuseun. Vooral hef oude blikken
speelgoed trok onze aandachl. 0m + 16.00 uur reden we weer
Op zaterdaB 28 mei

richling

Een

Baarn.

gezellige en leerzame dag. Het is besu-sL de moeile

r^raard om nog eens naar Deventer te gaan.
Onze hartelijke dank aan mevrouw J. v.d.
die dil programma verzorgde.

Brlnk-van !'lijkvliel

F. Muts-Snel.
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