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IIENÀGERIEEN VAN ORANJE

Het is bekend,dat de meeste Oranj e-Stèdhouders een
girote belangstel Iingi voor dieren hadden. Talrijk
waren de schenkingen door Oost-I ndiëvaarders van
zeldzame door hen meegebrachte diersoorten.
De vaak uitgebreide menagerieen, die hierdoor
ontstonden, zouden vre als eerste Nederlandse
dierentuinen kunnen beschouwen,al waren ze natuur-
iijk nÍet voor het publlek toegankelijk. Zo ontving
Prins Maurits in 1614 reeds de eerste Casuaris,had ,-\
Frederik Hendrik een menagerie op Honselaarsdijk en
beschikte stadhouder Víi1Iêm III over een grote
dierenverzamel ing op het oude Loo bij Apeldoorn en
eên klêine op Soestdijk. Zijn menagerie op Soest-
dijk bevatte o,a. een ruime collectie uitheemse
vogels,een leeuw, een tijger en een verzamel ing
'i à /'.hl- \r^.rê 1 ê

WÏLLEM V

Geen enkele verzameling werd zo belangrijk,als die
van Prins WiIiem V,waàrmee jn dlens geboortejaar. L74A een begin werd gemêakt,
Voor dit doel kocht zijn vader Willem lV in
Voorburg twee landhuizen,het Kleine Loo en het
Grote Loo,dat van een bescheiden menageriè mèt
voornamelijk fazanten werd voorzien. De moeder van 1
de jonge VíilIem V,de natuurh i stor i sch goed onder-
leqde Prjnses Ànna van Hannover, breidde deze
menagerie sterk uit en kocht in L756 de nèturalien-
collectie van de fanatieke verzamelaar Aernhout
Vosmaer, die ze tevens tot directeur van het
natuura I ienkabinet benoemde .

In 1758 kocht ze voor WiIlem bovendien de EuIt,
waarjrt{,'.}ri5 een deel van zijn natuuralien
(steneR'schelpen, mjneralen enz. ) kon onderbrengen.
Onder de.deskundige Ieiding van Vosmaer groeide het
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natuura I i ënkabi net , dat in 1766 naar een ruimere
behuizing op het Buitenhof werd verplaatst,uit tot
een instituut van wereldfaam, !.raar veel buiten-
Iandse r,retenschappers kwamen om de ze l dzaauiheden te
bestuderen, hetgeen tot baanbrekende publicaties
leidde.
Ook de menagerie breidde zich sterk uit. Nederland-
se zeevaarders voerden,vooral uit de kolonien, de
zeldzaamste dieren aan.

ORANG-OETAN

Daaronder was jn !776 de al lereerste Orang-Oetan,
die ooit Europa Ievend bereikte. Deze vrouwelÍjke
Orang-Oetan, waarvan de hofschilder Haag een
prachtige schilderij heeft gemaakt,dêt thans op het
Loo bij Àpeldoorn hangt,heeft slechts een half jaar
in de diergaarde gfeleefd. Vermoedelijk werd zijn
dood veroorzaakt door een onjuiste voeding. De romp
van het arme dier v,/erd têr ontieding aan Petrus
Camper qezonden, terwijl de kop, de poten en het
vel naar de opzetter van het stadhoudelijk kabinet
glnqen,
De diergaarde van ÍíiIlem V werd internationaal van
grote wetenschàppe I i jke betekenis door de vele
zeldzame,vaak tot dan toe onbekende diersoorten,
die ze herbergde. Tussen 1766 en 1804 heeft Vosmaer .\
in 33 afieverinqen een belangrijk boek gepubliceerd l
over deze dieren onder de tltel Regnum ÀnÍmaIe,dat
in het Frans en in het Nederlands vêrscheen.

FRANSEN

Zowel de collectie van de menagerje als van het
kabinet was een treurig lot beschoren,toen de



Fransen in 1795 ons land bezetten.
Na de vlucht van Willem V naar Engeland werd de
hele collectie van het natura I i enkabi net tên
behoeve van het museum in Parijs door de Fransen in
beslag genomen. Ongeveer de helft van de collectiê.
die het eerst werd weggesleept,was verpakt in 95
kisten en bestond o.m. uit 10000 stukken mineraal,-
31872 botanische specimina,5O00 i nsekten, 9800
schelpen en !776 opqezette vogels.
Ook de menagerie op het Oude Loo, $raèrheen in L784
alle dieren uit Voorburg eraren ondergebracht, werd
door dê Fransen leeggeroofd.
Een groot aantal van deze dieren verscheen als
gastronomische lekkernij op de êettafels van de
Franse officieren en de rest $rerd in kooien naar
Parijs gestuurd.

OLIFANTEN

AlIeen het transport van de kolossale olifanten
Hans en Pèrkie, die al tien jaar vreedzaam ín het
pèrk leefden, bleek minder eenvoudig:.
Er werden stevige hokken op wagenstel leen gecon-
strueerd, maar toen Hans in een daarvan werd
opgesloten, zag hij kans in korte tijd het houtwerk
te verbrijzelen en zich in vrÍjheid te stellen.
Pas een jaar later beschikte men over dermate
solide gecontrueerde hokken op wagenstel ien, dat
men het opnieuw aandurfde. Voor iedere wàgên waren
16 paarden giespannen. Duizenden toeschouwers viaren
bijeengekomen om dit vertrek te zien, $raarbi j
menigeen stiekum hoopte,dat het zou mislukken. Op
het Oude Loo ging èlles van een leien dakje, mèar
bij de uitgang bleef de wagen van Hans haken aan
het ijzeren hek, ernstig beschadigd en opzij
hel lend. líag'enmakers en t irnrner I ieden gingen aan het
werk, maar dat vergde enkele dagen, waarin te vêei
van de krachten van de scheefgezakte Hans werd
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qevergd, Er werden kachels rondom zijn rijtuig
qeplaatst, waarvan de kachelpijpen door zijn hok
liepen, men schonk wijn in zijn drinkbak, die hij
weigerde, maar met kadetjes in wijn met suiker
gedoopt, kwam Hans weer op krachten. Toch stèIde
men de tocht uit en bracht men ze terug naar hun
stal. Inqenieurs vrerden nu belast met de construc-
tie van nog betere rijtuigen en hokken, ter.wi jI
honderd paarden aIs trekkracht dienden. Op 26
september l-797 werden de beide kolossen naar
Deventer vervoerd, wadr ze op schuiten werden
overgebrachl , die de lJssel afvoeren naar Kampen.
Vandaar stèken Hans en Parkie de ZuÍderzee over en
voeren ze via de Vecht, de Vaartse Rijn, de Lek en
de Maas naar Rotterdam, waèr ze een paar dagen
mochten uitrusten voor ze naar Dordtrecht zeilden.
Bij de overtocht naar Bergen op Zoom over het
Hol lands Diep kwamen ze in een hevige storm
terecht, een ware k\,re I I ing voor de zware dieren j.n
hun nauwe verblijf.
Via de ScheIde bereikten ze Belgie en Noord-Frank-
rijk tot ze na in totaal bijna 1000 km. te hebben
afgelegd en na tien maanden onderweg te zijn
geweest over de Seine ParÍjs bereikten. Daar werden
Hans en Parkie "a1s trofeeen der overwinning" met
qfrote gÍeestdrift lnqehaald en werden ze in korte
tijd de I ievel j.ngen van de bevolking en de trots
van de Pari jse d j.erentuin.

EAEËTryJK

In 1808 kocht Lodewijk Napoleon op de Utrechtse
kermis de menagerie van circus Alpy. Deze werd naar
Soestdi jk overgebracht en verhuisde daarna gedeel-
telijk naar de Haar I erffnerhout , víaar ze verdèr werd
r r r t nal-'ro i rl
Koning Lodewijk had qrootse plannen met de Amster-
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damse Hortus Botanicus, waarheen aIIe dieren in
1809 lterden overgebracht .

Ze vonden onderdak in de vrij kleine orangerie van
deze Hortus, waar ze niet over te veel ruimte
moeten hebben beschikt. (zie plattegrond Hortus
Baerne jrqr.15 nr.1 bldz.5)
Dat hij hiermee de wetenschap wi lde dienen blijkt
uit het feit, dat hij de menagerie onder toezicht
van de i n Baarn v,roonacht i ge hoog 1 eraar Vro I i jk
plaatste. (zie Baerne jrg.15 nr.L bldz.15)
Na de gedwongen troonafstand van Lodewijk Napoleon
in 1810 werd deze Amsterdamse menagferie opgeheven.

J.Kruidenier.
GeraadD I eeod :

Het boek van Àrtis. L.de Vries.
Baarnse Lusthoven en hun beÍ.roners. T.Coppens.
Uit de geschiedenÍs van Baarn. T.Pluim.
Diergaarden in de Nederlanden 1750-1850 en hun
betêkenis voor de zoologie. F.Pieters,
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DE OUDE NAA!,T VÀN DE PAULUSKERK OP DE BRINK

Heeft de Pauluskerk op de Baarnse Brink ook voor de
Reformatie zo geheten, of was het toen een Nico-
I aaskerk ?

De eerste veronderste I I í ng is vooral gebaseerd op
het historische feit dat de kerk sinds de middel-
eeuwen aan de Paulusabdij in Utrecht hoorde. DÍe
BenedÍctijner k I oostergemeenschap was in de elfde
eeuw van Amersfoort naar Utrecht gekomen, De
Kl oostergebouwen stonden in Utrecht op de plaats
vraar nu het Gerechtsgebouvr staat, tussen de
Hamburgerstraat, de Korte NieuvÍstraat, de Trans en
de Nieur.te Gracht. Er is nauwelijks jets van over.
Een paar stukken muur zijn verwerkt in het Ge-
rechtssgebouw. Twee kapitelen van de abdijkerk
worden ber.raard in het Centraèl Museum.
Hoewel de Paulusabdij niet meer dan tvrintig
monniken had, was het een van de belangrijkste
Utrechtse kloosters en de abt vrès een machtiq man,
een voorname figuur in de Staten van Utrecht. De
abdij was rijk en had vooral in de noordêlijke
Nederlanden veel bezittingen. Op 15 februari 1580
vrerd de abdij gietroffen door een beeldenstorm en in
het zelfde jaar werden de monniken uit hun klooster
gejaagd.De bezittingen van de abdij vervielen aan
de Staten vèn Utrecht.
In de middeleeuvren en tot 1580 was het de abt van
de Paulusabdij die de bindende voordracht deed voor
de benoeming van de pastoor van Baarn. De formele
aanstel ling gebeurde door de aartsdiaken van de
Dom,díe proost van het Domkapittel wès. In het
Utrechtse Rijksarchief wordt bewaard; het Resister
van de St Pauls Leenen. Daarin vinden vJe de oudste
vermelding van een pastoorsbenoemi ng in Baarn. Op
het feest van Maria Boodschap,25 maart, van hêtjaar 1385 r'tordt pèstoor "Stephanus genaamd Craen"
opgevolgd door pastoor Magister Henricus de Reno,
of Hendrik van Rijn.Zoals aIIe aantekeninqen in dit

í^
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reglster is ook deze notitie in het Latijn gesteld
en het handschrift is niet qemakkelijk Iêesbaar.Me-
vrouw drs.C.J.C.Broer heeft me de weg ger.rêzen in
het register en drs. Robert Bessem was me behuip-
zaam bij het ontcijferen van deze en andere
teksten. Belde historici zijn specialisten Ín
middeleeuwse vaderlandse geschiedenis. Deze
pastoorsbenoemi ng is a1 door Pluim vermeid in zijn
onvolprezen boek Ujt de qeschiedenis vèn Bèèrn,
maar nu kan voor het eerst de hÍstorische bron
gegeven worden van deze mededdel inq.
In het zelfde register staat, dat op 15 november
1537 Hermanus. zoon van Hermanus vèn Vollenhoe. aIs
pastoor van Baarn is voorgedragen en dat op 1-9
december L540 Jacobus, zoon van Lambertus, de
opvolqer werd van Adrianus Gijsberti. En dat zijn
dên t\"ree pastoorsbenoemj. ngen dle niet eerder bekend
waren en die dan ook niet door Pluim vermeld zijn.
Over een vierde pastoorsbe noemi ng, nu van L544, kom
ik later in dit verhaal te spreken, omdat de
verrassing in deze vermeldinq mijn betoog moet
afsiuiten.
De Baarnse kerk zou dus Pauluskerk hebben qeheten,
omdat de abt van de Pauiusabdij de collator* was;
een rol die nè de Reformatie toeviel èan de Prlns
van Oranje als stadhouder van Utrecht.

EEWENLANG PAULUSKERK

lnderdaad heeft men eeuerenlang van Pauluskerk
qesproken. In de Historle ofte Beschrvvinq van "t
Utrechtsche Bisdom door H.V.R. (H.van Rijn(,
uitgegeven in Leiden 1719, staat over Baerne;
"DeszeIfs parochi-kerk is ingewijdt ter eere van
5.Paulus. In deze kerk was een Vikarij en een
Broederschap èan "t outaar van de H.Maagd Maria; de
Vikarij piaqt door den Paus en den abt van S.Paulus
te Utrecht vergeeven te \rorden. De j.n "t bezit



stelling wierd gedaèn door den Domproost van
Utrecht " .

Een zel fde mededeling vinden vte in het Aard-
rijkskundiq Woordenboek der Nederlanden van A.J.van
der Aa van 1841 , Daar staat over de kerk aan de
Brink in Baarn: "De kerk was, vóór de Hervorming,
aan den H. Paulus toegevtijd".
Tenslotte spreken ook Mr . J . G . C . Joost i ng en Mr.
S.MuIler Hzn in hun werk uit 1915: QgdC.
Vaderlandsche Rechtsbronnen van een Pauluskerk in
Baarn, "als dochter van Leusden aên de abdij
St. PauIus behorende " .

Dit Iijken sterke argumenten voor de stelling dat
de kerk altijd een Pauluskerk is geweest. Nu eerst
iets over de namen van enkele omliggiende dorps-
kerken. Naar welke heiligen waren deze hervormde
kerken vóór de Reformatie genoernd?
In Soest; Petrus en Pauius; Ín Laren: Sint Jan; in
Hj. lversumr Sint Vitus;in Eembrugqe; Sint Jan; in
Eemnes-Binnen; Sint Petrus of Pieter. en tenslotte
in Eemnes-Buiten: Sint NicoIaas.
Sint Nicolaas was de patroon van de zeei Íeden en
deze heilige qold ook als beschermer tegen gevaren
die de mens vanuit de zee bèdreigden, aIs watersno-
den. Naast Eemnes had ook Amsterdam vanouds een
Nicolaaskerk, de Oude Kerk, en zo waren er veel
Nicolaaskerken rond de oude Zuiderzee, alsmede in
qebieden die sinds de middeleeuwen op het lrater of
van het veen gelronnen werden. Nicolaaskerken vinden
we in het Utrechts-Ho I l andse veengebied: Vinkeveen,
Nieuwveen, Jutphaas, Ijsseistein en Benschop. Zou
Baarn toch het patrocinium Sint Nicolaas gehad
kunnen hebben, zoals andere plaatsen aan de
Zuiderzee, als Marken, Monnikendam, Muiden,
Hardewijk, Elburg, Kampen, Stavoren en Harl ingen?
Voor die veronderstel i inq pleit het gegeven dat de
rooms-kathol ieke kerk, die op 12 mei 1861 in
gebruik werd genomen. door pastoor J.H.Nieuwenhuis
Sint Nicolaas kerk werd genoemd. Hoe zou men op die
naam zijn qekomen, als er vroeger geen Nicolaaskerk
was
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gevreest? Deze kerk werd gebouwd aan de Schapendrift
(nu Kerkstraat) ter vervanqinq van de schuilkerk op
Santvoort, die te klein was geworden. Toen de
Nicolaaskerk van 1861, ruim veertig jaar, te klein
was gev.orden voor het groeiend aantal katholieken,
werd het gebouw in 1905 vervangen door een grotere
kerk die ook r.reer aan Sint Nicolaas was gewijd.

SINT NICOLÀASKERK?

Zo kom ik dan terug op de vraag of de Pauluskerk op
de Brink misschien oorspronkelijk een Nicolaaskerk
is geweest.
Het antwoord Í'rordt gegeven in de aantekening in het
Rêoister van de St.Pauls Leenen onder de datum 6
augustus 1544; "St Gerardus de Nona, Àbt van het
Utrechtse Sint Paulusklooster, col lator en patroon
van de parochiekerk van Sint Nicolaas in Baarn. "
(In het Latijn staat er I etter I i jk: co I I ator et
patronus ecclesie parrochialis Sancti Nicolai in
Baern . )
Het is de aanhef van een vermelding van een
pastoorsbenoemi ng . De enige keer dat in het
register van de St.Pauls Leenen de naam van de
Baarnse parochiekerk wordt genoemd is die naam Sint
Nicolaas.
Hoewel er sinds het begin van de achttiendê eeuw
van een Pauluskerk werd gesproken, lijkt het, op
grond van deze vondst, toch waarschijnl ijk dat het
voor 1580 Nicolaaskerk is geweest. Noch H.van Rijn
in L71.9, noch Van der Aa in 1841 noch Joosting en
MuI ler in 1915 geven een historische bron van vóór
de Reformatie voor de naam Pauluskerk,
AIs de kerk op de Brink vroegier een Nicolaaskerk is
ge\,reest, heeft dat moqelijke consequêntie voor de
verklaring van het Baarnse r.rapen. Sinds 1969 hebben
we het oude wapen van een bisschop terug, nadat er
in de vorige eeuv.r een fantasiewapen vras ingevoerd.
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Is die bisschop, de bisschop van Utrecht of
misschien de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Een
oude kwestie, die nu mogel ijk in een ander licht
komt. De vrèag Nicolaaskerk of Pauluskerk is
uiteraard louter van historisch belang.Het is
praktisch dat de kerk op de Brink Pauluskerk heet,
ter onderscheiding van de Katholieke Nicolaaskerk,
De naam Pauluskerk is ook zinvol vanwege de

! verwijzing naar de oorspronkelijke bezitter:deI Pauiusabdij in Utrecht. En tenslotte is die naam
! ê een traditie van enkele eeuhren.
' M.t de andere Baarnse kerken behoren de middel-

eeuvrse kerk op de Brink en de vroeg twintig:ste eeuw
kerk aan de Kerkstraat tot ons gemeenschappe I i jk
plaatselijk christelijk erfgoed, die mede ons dorp
bepa I en

H . Bronkhorst

*Col lator is degen die een pastoor of predlkant
aanwi j st .

Bronnen

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse
1 Universiteitsbibl iotheek, Utrecht 1984. (b1d2.80)
l::---:--:-' Reqister van de St.Pauls Leenen in het Rijks-
I F- archief, trecht : Arch i even van de Kleine Kapittels' en Kloosters in de Provincie Utrecht.

Historie ofte Beschrvvino van "t Utrechtsche Bisdom
door H.V.R. Leiden. 1719.
A.J.van der Àa:Aardrijkskundiq ltioordenboek der
Nederlanden, Gorinchem, 1841 .

Mr.J.C.Joosting en Mr.S.Mulier Hzn:Oude Vader-
Iansche Rechtsbronnen. Bronnen van dg qeschi.edenis
der kerkel ijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in
de Middeleeuwen.'s Gravenhaoe. 1-915,
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ÀL5 DE FREULE DAT GEVJETEN HÀD.

Soms zijn er qoedê, vrome dametjes als mevrouyt
J.van lJsendijk en Freule A.Faas EIias, die de
gemeënschap iets \^ri I len nalaten.
De eertse schonk de Gemeente Baarn een bosje, de
tweede legateerde èan de diaconie der Hervormde
Gemeente het voor 1902 aênzienlijke bedrag van
f.10000, benevens het monumentale "hof je,' aan de
huidiqe Westerstràèt.
Haar vader, de Àmsterdamse pêtriciër Jhr.M.Faas
Eiiês had dit "hofje" van zeven woninsen in 1858
laten bouwen voor het gepensioneerd.e lersoneel van
zi jn buitenhuis Schoonoord.
Ook gaf de freule regielmatig geld voor het onder-
houd van de Pauluskerk en schonk ze percelen
grond, qelegen aan de Weteringstraèt en de Tromp-
laan, waarop na haar dood het Tehuis voor Wezen en
Ouden van Daqen werd gebouwd, het tegenwoordige
Schoonoord.
Maar ondank is vaak 's werelds loon,want in het
bosje kwam een ziekenhuis en het unieke "hof je,',
met het hoogste waarderingscijfer 10 volqens het
Baarns Arch r tectuuronderzoek, dreigde tot voor kort
gresloopt te erorden om plaats te maken voor nieuwe
"zorgwoningen",
Renovatie bleek immers duurder te zijn, dan
nieuwbouw, waardoor de Rijksbijdrage zou verval len.
De Hervormde Diaconie en het bestuur van Schoonoord .r\"stonden met de rug tegen de muur" en de Gêmeente l'
Baarn "had pijn in het hart en zag geen juridische
belemmering om de sioop tegen te houden',.

Het bericht van de sloóp in de Baarnse Courant en
in de Gooi-en Eemlander veroorzaàkte terecht grote
beroering in ons dorp.
Het inmiddels gevormde Comite van buurtbe!^roners , de

n
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Nieuw Schoonoordstraèt B - 20
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Historische Kring en het Comite Behoud Baarn
hielden tijdens de commi ss i evergader i nq V. R.O.M.
van t3 juni j.1. een warm pleidooÍ voor het behoud
van dit voor Baarn zo unÍeke "hofje". Men ltees
hierbij op het historisch en esthêtisch belang van
deze zeven vronlngen en men verzocht de gemeenteraad
al het moqel i jke in het r,rerk te stel len om sloop te
voorkomen .

En zie het ltonder geschieddel
Bij het ter perse gaan van Baerne bereikte ons het ,^È
heugt ijke nieu\.rs. dat de huisjes behouden zullen
blijven.
Een van de raadsleden, de Hr.Dircksens, deed
B.en id. het il lustere voorstel de woningen aan te
kopen en deze vervolgiens èan geinteresseerde
particulieren te verkopen. Het moet even stil
gie!íorden zijn in de raadszaal bij het vernemèn van
zoveel vindinqri jkheid. De verantwoorde I i jke
wethouder tooq onmiddel lijk aan het werk en onder-
handelde zelfs in de vakantie. En het resultaat van
deze onderhande 1 i ngen liegt er niet om:
- Aankoop door de Gemeente, teneinde deze woningen
êan ge i nteresseerden te verkopen.

- De Gemeente moet de reeds gemaakte voorbe-
reidingskosten voor haar rekening nemen.

- De gemeente moet t.b.v. de bouw van ouderen-
woninqen voor een vervangende bouwlokatie binnen

redelijke afstand van Schoonoord zorgdrêgen.
(Eemdal VI. ) a

A1 met-àI reden tot grote vreugde, de vlag kan Ín
top, want politici hebben een wijs besluit genomen.
Ook de freule zou met deze besl issing vraèrschijn-
tÍjk redelijk content geweest zijn.
Tijdens de commi ss i evergaderi ng van 15 augustus
j.1, was er dan ook blijdschap aI om. Raadsleden
comp I imenteerden elkaar en over en weer werden er
zelfs bloemen uitqedeeld.
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De redactie van Baerne v./i I gaarne delen in deze
algemene feestvreugde; ook vri j zijn bijzonder
blij, dat het "hofje" behouden blijft.
Toch kunnen we niet nalaten ondanks àIle feestmu-
ziek enkele kritische geluiden te laten horen;
- Indien het Gemeentebestuur van Baarn tijdig
(ongeveer 20 jr.geleden, want regeren is vooruit
zien. )had gezorgd voor een weloverwogen Gemeente-
lijke Monumentenlijst had ze zic}r een hoop
el Iende kunnen besparen .

Onrust onder de bevoiking, moeizame onderhandel in-
qen met voor de Gemeente nadel ige voorwèarden en te
maken kosten waren dan onnodig geweest.
Bovendien had een zeer grroot aantal monumentale
panden, die tijdens de Iaatste decennj.a gesioopt
zijn, gered kunnen lrorden,want vrie het Baarnse
Arch i tectuuronderzoek doorbladert heeft bÍjzonder
weinig reden om feest te vieren. Tientailen panden
met hoge waarderingscÍjfers zijn inmiddels helaas
verdwenen om meestal piaats te maken voor smakeloze
nieuwbouw.
Pro j ektontlrikke I adrs hebben praktisch nog steeds
vrij spel en de kaalslag gaat tot op heden onver-
minderd door.
Een voorlopige Gemeente I i jke Monumentenlijst
schijnt gelukkig inmiddels gereed te zijn, al duurt
het wachten op gioedkeuring door de Próvi.ncie erg
lang.
- Wat zou er met het "hofje" gebeurd zijn, indien
bovengenoemde groeperingen zich niet hadden ingezet
voor het behoud er van?
Zouden de raadsleden dan zelf het initiatief
genomen hebben het van de ondergang te l'edden?
tíaarom was de Hr. Dircksens het enige raadslld met
een qoed idee ?

Zonder afbreuk te wil1en doen aan zijn voorstel,
kunnen we zijn idee van aankoop ook weer ni.et
geniaal noemen.
ledereen met een normaal qezond verstand moet daar
toch op kunnen komen



Van onze raadsleden mogen we niet verwachten, dat
ze over dit gezond verstand beschikken,maar ook dat
ze creatief kunnen denken en voldoende historisch
besef bezitten. Raadsleden moeten initiatieven
kunnen ontplooien, ze moeten alert zijn en inspelen
op aktuele situaties. Ze zi jn dit verpl icht Jegens
de kiezers van wie ze het vertrouvren genieten.
Hun handelen mag niet afhankel ijk zijn van de
inbreng van een aantai goedwi I lende Baarnse
burgers .

Maar genoeg qekiaagd, we moeten blij zijn, want het ,-l
"hofje" is gered, aI was het $reer een dubbeltje op
zijn kant en kwam het geldstuk dit keer min of meer
toevailiq op de goede zijde terecht.
Misschien betekent hel zelfs weI het beqtn van een
nieuwe Baarnse manier van denken.
Want nog is Baarn uniekl
Met ieders inzet en de nieuwe Gemeentel ijke
Monumentenlijst in de hand is er nog, veel moois te
rêdden.
l,aten we voorkomên, dat Baarn een twêede Hilversum
wordt of Mc.Donàid-city aan de Eem.

J . Kruideni er.

BESCHRIJVING WESTERSTRAAT 8-20 UIT HET BÀÀRNsE

ARCHïTECTUURONDERZOEK 3t
Het zeer vroege won j.ngkomplex is als een eenheid
ontworpen en bestaat uit een zevental woninqen, die
samen een lanqe bouwmassa vormen.
Het langrgerekte komplex bestaat uit een begane-
grondverdieping en een eenvoudig doorlopend
zade I dak .
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Opval lend is het verschi 1 tussen de reprensenta-
tieve voorgevel met tuint:es en de utilitairè
achtergevel met schuurtjes -De beide gevels zijn
geheel blind.
Zowel de voorgevel als de achtergevel zijn strak
symetrisch opgezet.
De reprensentat i eve voorgevels zijn klassicistisch
van opzet:
f)p hê.ráhÊ rÍrón.i hêqfàat l|it wri i nrote fechthoe-
kige vensters met Iuiken en strekken (hanekammen),
die tot èàn het boeiboord van de dakqoot doorlooen.

' In het dak bevinden zich dakkapel len voor de 6
vroningen, die eIk twee vensters breed zijn.
Centraal in de voorgevel bevindt zich in het dak
een grote driehoekige topqeve l , waarachter zich de
zevende woning bevindt. Hier zien we en rozet-
venster. Deze topgevei qeeft het komplex een
monumentaèI symetrsch uiterlijk en benadrukt de
eenhe id.

fn de achterqevel zijn de zeven ingangien geplàatst.
die bestaan uit vierkante u j.tbouwen (garderobe) met
in een zijde de deur. Rechts ervan in de muur het
W.C.raampje en links een grroot venst.er met luiken.
Een pad loopt iangs de zeven ultbouwen. Links ervan
bevinden zich zeven op een 1i_in gestelde schullrt_iÊs
met de noklijn evenwijdigi aan die van het won j.ng-
komplex. De ingang van ieder schuurt-ie bevindt zich
recht tegenover het grote venster van iedere
woning,dêt uitkomt op de keuken. Deze hollten deur
is in het mÍdden qeplaatst en heeft links nog een
venster.

ITTAARDERING: (10)
Een voor Bdarn uniek en zêer
gepensioneerde arbeiders met
reprensentat i eve voorgevel en
gevel. Het geheei is als een
klassicistische trant.

vroeg komplex voor
een r,taardevol le
utilitaire achter-

eenheid ontworpen in
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UNIEKE VERZAMELÏNG 18E EN 19E EEIJWSE TEKENINGEN VAN
BAARN

In het Museum Flehite in Amersfoort bevindt zich
sinds ongieveer zeventig jaar een unieke collectie
topografische prenten van de provincie Utrecht. Die
verzameling staat bekend als de Atlas Coenen van
's-Gravensloot, Het was namelijk Jhr. J. F. L. Coenen
van 's-Gravensloot (die in L8L7 in Utrecht geboren
werd en die aldaar in L885 overleed) die aI deze
tekeningen, àquère 1 l en, etsen en grèvures bijeenge-
bracht heeft. Bij zÍjn overlijden bleek hij de
collectie vermaakt te hebben aan zijn jongste zoon,
Jhr . A . J . D . Coenen van 's- Gravensloot (1858-1921) en
het was deze tweede eigenaar die de verzameling bij
testèment vermaàkte aan de oudheidkundige Ver-
eniqÍng Flehite. Het is werk van L7e, LBe en 19e
eeuwse kunstenaars.
In die collectie is ook een tlrintigtal prenten van
Baarn, Soestdljk en de Vuursche, waaronder verschei-
dene uniek 18e eeuwse tekeningen, die een beeld
geven van het landelijk karakter van ons dorp in
die tijd.
Met de kerk op de achtergrond zie je boeren zaaien
en egqen. Op een andere tekening loopt een vroul.t
door ons dorp met een mand die ze op haar hoofd
draagt. Er is een tekening van de herberg op de
Brink en dêarvoor eên kar met twee paarden. Op een
prent vdn N.Wicart, in gewassen Oostindische inkt,
zien we een tweetal \,randelaars het dorp verlaten.
Op een andere tekening van Wicart zitten twee
mannen onder een boom en op de achtergrond zien we
de kerk op de Brink. Een aquarel uit 1750 toont de
kerk met op de voorgrond korenschoven. Mannen in
typisch 18de eeuwse dracht (steek en degen) zijn te
zien op een gewassen Oostindische inkttekeninq.
Vervolgens zitten in de Atlas Coenen van 's-
Gravensloot twee afbeeldingen vèn Peking: Een
tekeninq van P.À.Diederichs va^ 1822, met de

a
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"Vue du Pavillon Chinois appelé peking à Baren prés
Soèstdi:-k" penseel inbruine inkt, gewassen in sepla
en in grijs. Onges i gneerd . Gez i en vanuit het zuid_
oosten.
(Peklngr werd g:ebouwd in 1791- en afgebroken in 1890)
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Pekingkom op de voorgrond en eên llewassen sepiate -kening "Vue de Pavil lon èppelé Peking à Baren prés
Soestdijk". Ook ls er een aquarel met een pen in
sepia van de "Baèrnse Moo]en aan de Eem buiten
Baèren" door G.Hulseboom van vóór L863. Vèn
Drakenstein; twee aquarel len door C.Pronk uit de
eerste helft van de 18e eeuw.
Soestdijk is te zien op een èquarel door J.Andries-
sen uit L798, een gravure van ongieveey' 182O en een
prent van ongeveer 1846, Vervolgens een mooie
êquarel door H.A.F.A.Gobius "De Waterlo-Naald te
Soestdijk bij Utrecht naar de natuur".
Een tekening van het huis ter Eem bij Eembruqqe en
tenslotte een Kopergravure naar Vingerbonns van
Pijnenburg completeren de Baarnse prenten uit de
col Iectie.
De verzamelaar Jhr,Coenen van 's- Gravensloot heeft
met veel goede smaak en met een scherp onder-
sche i d i nqsvermogen deze col lectie samengesteld.
Alle prenten zijn van een hoog kunstzinnig niveau
en vaak geven zij ons veel informatie over het
daqelijks leven in de lèatste twee tot drie eeuwen.
De directeur van het Museum Flehite, drs.B,G.G.
Elias, is zo vriendeiijk geweest voor ons blad
Baerne foto's van prenten uit de Atlas Coenen van
's Gravensloot ter beschikking te stellen, een
geste wàarvoor we zeer erkenteiijk zijn.
In deze afleveringr vên Baerne en in volqende
nummers worden enige van deze prenten gerepro-
duceerd.

H . Bronkhorst .

,-ï
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't Dorp Baarn Gewassen
Laat 18e eeuw.

Oost indi sche i nkttekeni ng
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Aquare I door H.A-F.4. Gob i us
De t,\laterlo - Naaid te Soestdi jk bij Utrecht

Maison de Plaisance de Soestdijk" pres d'Amersfoort '
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? De Historische Kring rrBaernerr stelt zj.ch ten doel het be-
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