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l-580: DE REFORMATIE IN

BAÀRN.

kerk op de Brink in Baarn is in 1580 overgegaan
naar de Reformatie. Wat is de voorges chi eden i s van
die historische gebeurtenis? Hoe heeft die in
bezitneming plaalsgevonden en wat gebeurde er in de
eertvolgende jaren?
Op grond van onderzoek in het Utrechtse Ríjksarchief en in de Utrechtse UniversíteÍtsbibL iotheek
wordt hier het verhaal met ni euwe gegevens verteld.
Het is een bescheiden poging nieuví l icht te werpen ^
op een keerpunt in de geschiedenis vèn Baèrn.
Latên we eerst eens zien wat er voorafging aan het
Baarnse voorval van 1580 en hoe de situatie was in
de stad en het gewest Utrecht tijdens het voorspel
en het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
De

Tot Ín de tweede helft van de zestiende eeuw had
het gewest Utrecht nog een sterke katholieke
meerderheid en was het geheel koningsg:ezind,Het
liet zich niet aanzien dat de gereformeerde religie
zo spoedig zou doorbreken en dat er een opstand zou
komen teqen de Spaanse koning Filips de Tweede, lrle I
wès er aI in 1-566 in de stad Utrecht een beeldenstorm gieweest. mèar PrÍns WiIlem vèn Oranje kwam
prompt nèar Utrecht om de beeldenstormers te
straffen. Àls stadhouder van Utrecht voeide hij
zÍch verplicht in te grijpen, al waren de stedelijke regenten niet tevreden over zijn optreden,
omdat hij weigerde de uitoefening vèn de nieuwe
rel igie te verbieden.
De omslag in.de houdingi van stad en gewest, j,D L577,
is ongewild teweeqgebracht door de I andvoogd die
Filips i^ t567 had aangesteld: Ferdinand hertog van
Alva. Door zijn drastisch, tactloos en g,rreed
optreden bereikte Àlva het teg'enovergeste I de van
I"rat hi j wi lde . Er qroeide verze|, in pladts van dat
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de orde vrerd hersteld. Met de radÍcale invoering
van de Romeinse decreten van het Conciiie van
Trente, de rooms-kathol ieke Contrare format i e , wekte
hij het misnoegen van de Utrechtse prelaten, of
hogere geestelijken,die zich Ín hun privi Ieges
bedreiqd voelden, In het hele gewest werd gemord
tegen de hoqe belasting, de tiende penning, èn
teqen de qfedlrongen inkwartiering van de onbehouwen
Spaanse soldaten. Alva had het aàn zichzeif te
wijten dat er in stad en gegrest in enkele jaren een
sterke anti-Spaanse gezindheid ontstond en dat ook
het Calvinisme groeide: aI vraren daar ook àndere
oorzaken voor, als mistoestanden in de kathol ieke
kerk.
In 1566 r.ras er dus een beeldenstorm in de stad
Utrecht, maar de Staten van Utrecht konden aan de
koning berichten dat er "ten pIèttelande geen
beeldenstorm had gev,roed". De kerk in Baarn 1s er
dus voor gespaard gebleven en waarschijnl ijk is ook
de beeldenstorm in de stad Utrecht van 11 juni 1579
niet naar Baarn overgelraa id .

januari !579 werd in de zaal van het Domkapittel in Utrecht, onder voorzitterschap van Jan
van Nassau,de Unie van Utrecht qetekend, wèarbij
ook het gewest Utrecht zich aansloot. Voor alle
gêhrestên gold "dat een yder particulier in sijn
Religie vrij sal moegen blijven, ende dat men
nyemant ter cause van de Reiigie sal moegen
achterhaelen ofte ondersoucken".
Op 23

PLAKKÀAT TEGEN DE KATHOLIEKEN.

Maar al ruim een jaèr later, op 28 maart 1580,gaven
de Staten van Utrecht een plakkaat, of verordening, uit "waarby verboden word de Roomsche Religie
voortaan meer te gebruyken ofte te exerceeren".
Op overtreden stond een z$rare straf: "êen poene van
25 goude realen". Dat besluit van de Staten vrerd
genomen met de sterDÍnen van de adel en de steden
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voor en die van

geeste I i jkheid
teqen. De prak-

de

tische uitvoering

van dit beve I liet
nog op zi ch
wachten, tot
onvrede van de
Utrechtse ca lvinistische predikanten, die vonden dat

er moest

vrorden

ingiegrepen "om de
hoede ende wacht te
houden over de
kudde Christí " en
om te komen "tot
behoorl i jcke

^|

eenparige bedieninge der kercken

ten platteland",onder het gezag' vèn
FREDERICUS

SCHENCKUS

$:.::f,t:ï:ln*u=

a"

secretaris vàn de
Staten, Floris Thin. die
toen een plan ontwierp om het platteland te
reformeren, hetgeen ook voor Baèrn zou gelden.
De katholieken van Baarn resorteerden onder de
aartsbÍsschop van Utrecht. (Het middeleeuÍrse bisdom
Utrecht was bij de kerkeiijke herindeling vàn de
Nederlanden in 1559 een aartsbisdorn geworden).
^$
Koning Filips II benoemde Frederik baron Schenck
van Toutenburg tot aartsbisschop van Utrecht, welke
benoeminq op 10 maart 1561 door Paus Pius IV vrerd
bekrachtigd. ,Schenck van Toutenburg nas bij zijn
benoeming al 58 jaar. Hij is niet de qeschiedenis
ingegaan als een krachtige f ig'uur. Hij hield van
zijn rust en hij vertoefde grêag op zijn bisschoppelijk kasteel in Íííjk bij Duurstede, waar hij op
25 augustus 1580 is gestorven. Zijn plechtige
uitvaart in de Domkerk van Utrecht op

I
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30 augustus 1580 was de laatste openbarè godsdienstoefening in deze kerk en in de stad. Het betekende feitelÍjk het einde van de katholieke
hierarchie in de noordelijke nederlanden. (Pas in
1853 zou die hierarchie worden hersteld).
Tot 1795 zou de situatie blijven bestaan waarin de
katholieken officieel hun godsdienst niet in het
openbaar zouden mogen uitoefenen. Het was hen
verboden de Sacramenten, waaronder het Doopsel, toe
te dienen en qodsdienstles te geven. In feite
bestond er toch enige vrijheid en konden de
katholieken in schuilkerken hun geloof belijden,
tegen een afkoopsom. Zo werd ook in Baarn door de
katholieken recoqnitie betaald Maar laat ik niet
vooruitlopen op de ontwikkeling en terugkeren tot
Baarn in 1580.
KERK ONTLUISTERD

In een artikelenserie die in 1959 en 1960 in het
Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Baarn is
verschenen vertelt J.K.van Loon van de dramatische
gebeurtenis in de kerk op de Brink van 25 december
1580:

"Pastoor Everlacus Hendrikse is bezig de kerk voor
de kërstnachtd i enst in qereedheid te brengen, of
mogelijk is de dienst net aangêvangen, a1s vanwege
de Heren Staten enige Statendienaren de kerk
binnenkomen en het bevel der Heren overbrengen om
het kerkgebouw te verlaten, Pastoor Hendrikse grordt
de keus gelaten om, als hij bereid ís de reformatie
te aanvèarden,aan een scholingscursus deel te nemen
en als "kerckendi enaar " aan te blijven, daar de
kerk aan de Hervormden of Gereformeerden is
toegiewezen. Schrik en ontsteltenis valt op de
mensen die in allerijl
de kerk verlaten, de pastoor
met enkele zeer getrou$ren èchterlatend. Onder het
wakend oog van het Statenlid wordt de kerk ontlui

sterd. Haastig en gejaagd, r.rant het is koud en de
heren moeten nog naar Utrecht terug".
Vhn Loon heeft voor zijn geschi edschr i jvi ng gebruik
gemaakt van het archief van dê Hervormde Gemeente,

dat nu in het Utrechtse Rijksarchief is.
Intussen heb ik een laat-zestiende eeuwse en dus
eigentijdse levendige en kleurrijke beschrijving
gevonden van de gebeurtenissen in Baarn Ín de
Kerstnacht van 1580.
Het is het verhaal dat verteld wordt door MÍchael
ab Isselt in zijn boek Historia, een latijnse
I
tekst, waarvan in 1586 in Keulen een Duitse
vertaling verscheen onder de titel Kurze Chronick.
Beide hoeken heb ik aangetroffen in de Utrechtse
Universiteitsbibl iotheek. Àlvorens ik de passage
citeer die op Baarn betrekking heeft, moet ik ver+ar rah .rà+ .rÁ ê^Èri iver Michael ab Isselt een vurig
kathol iek priester etas, die de geschiedschr i jvi ng
zag als een morele opdracht. Ab Isselt, die in
Àmersfoort op de Latijnse school wès ge!'reest voor
hij in Leuven en Keulen gÍng studeren, wilde zijn
lezêrs met zijn verhalen waarschuwen tegen ketters.
Hij vertelde uitvoerig over de gruwelen van de
geuzen en de calvinisten, maar hij ljet de wandaden
van de kathoi ieken onbesproken.

Ab Isselt stond tjjdens de Opstand aan de kant van
Spanje. Hij wilde niets te maken hebbèn met het
Placcàet van Verlatinqhe, dat op 22 jttl i 1581 door
de Staten-Generaal werd uitgevaardigd en waarbij
FiIips II niet lanqer als soeverein werd erkend,
omdat hij zich een "tiran" had getoond. Voor" Ab
Isselt vras Willem van Oranje de aanstoker van de
ongrettige rebellie en een volksmenner. Voor Àlva
hèd Ab IsseIt veel waarderins.
Met vI ieqende vaande I s

Àls we dus weten wie Àb Isselt is, kunnen

we

het citaat plaatsen uit zijn Historia ofKurze
Chronick, dat, ín vertal ing, als volgt luidt:
"Op het einde van dit jaar (1580) tegen Kerstmis de Caivinj.sten pleg:en altijd op Hoogifeesten iets te
ondernemen waardoor vrome mensen worden opgeschrikt
en lastig gievallen - vielen de Calvinisten met
vI iegende vaandels de dorpen van het Bisdom Utrecht
binnen, zij braken de deuren van de kerken met
geweld open in Soest, Baarn, Leusden en fsselt
(waar de heerl ijkheid was van mijn voorvaderen).
Zij plunderden, roofden en vernielden de aanbrezrge
kerkel Íjk goederen. Zíj wierpen de klokken uit de
torens, namen die klokken mee en goten er geschut
van, zoals de Vlamingen hadden gedaan. Hun moedwj. lIigheid en goddeloosheid ging zo ver, dat zi. j in de
doopvont, waarin grij uit de handen vên dezijn
bevrijd en in Christus wedergieboren, hun behoeften
deden "
Die voorstel I ing van zaken wijkt dus af van het
verhaal van Van Loon. In het tweede vêrhaal gaat
het veel gewelddadiger toe.
ïn de Kerstnacht van 1580 of kort daarna verdween
de doopvont, sraarvèn de ene helft in 1888 in de
grond bij de kerk werd gevonden en de ander hetft
in1975. In 1976 werd die doopvont in de kerk
teruggezet en weer in gebruik genomen. Helaas is de
restauratie niet zorgvuldig geschied: "het bekken
van de vont werd in zijn geheel opnÍeuw opg,ehakt".
aldus het rèpport over deze vondst.
I{êt is een verheugend feit, dat de doopvont na vier
eeu\Ííen op zijn oude plaats terug is: een gebaar van
oecumeni.sche betekenis in het Iicht van de vrederzijdse dooperkenning van 1967 tussen de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Rooms*Kathol iek Kerk in
Neder I and .
De beelden werden ook omstreeks 1580 verwijderd en
weliicht was daarbij het beeid van de Heiiige
Drievuldigheid, of de Genadetroon, dat ín het
Rijksmuseum Het Calhar i jneconvent in Utrecht is.
.

(Baerne, maart 1988).

I
Misschien wordt ook de altaarsteen nog eeng
terugqevonden. Soms werd zo'n altaarsteen omgekeerd
voor de ingang van de kerk qelegd, In Bàarn was die
ingang oorspronkelijk onder de toren en niet aan de
andere kant van de kerk zoals nu, want daar was het

priesterkoor.

Wat qebeurde er na de overnarne van de kerk door de
gereformeerden in 1580 ?
In 1593 benoemden de Staten van Utrecht, op
aèndrang van de Kerkeraad en de predikanten van de
stad Utrecht, en commissie ter visitatie van de

kerken in de provincie. In juli van dat jaar werd
rapport uitqebracht.
GEEN PSALMEN

visitatoren naar Baarn. De
predikant door de Staten gezonden Cornelis Eg:bertsz
(van Dunqen), die wel de Reformatie had aangenomen,
maar er nooit het avondmaa I bediend had klaagde er
over "dat hij tot 't singen der psalmen niêt en
brengen kan en dat de huyslieden haere kinderen
niet en willen ten doope brengen nae de predicatie,
maar begeren dat sulx extraordenaer lyck mach gedaen
worden " .
. De mensen Iieten hun kinderen dus niet in de dienst
met de gehele qemeente dopen, maar het moest nog
dirêct na de geboorte gebeuren, zoals bij de
kathol ieken voorschrift was. De Baarnse katholieken
lieten hun kind dopen door de priester Elbert
Proot, de afgezette pastoor van Eembrugge, of door
de priester Jan uit Amersfoort.
In juli 1606 was in Utrecht de eerste synode van de
gereformeerde kerk, waar Cornel is Egbertsz van
Dungen Baarn vertegenwoordigde. Hij rapporteerde,
dat hÍj in de kerk in Baarn veertig tot vijftig
toehoorders had. Daarbij moeten we bedenken dat
Baarn in het begin van de zeventiende eeuw maar
enkele honderden inr.{oners telde. Dat is dan het
Van Soest trokken de

,
' -

verhaal van de Reformatie in Baarn en van de
gebeurtenissen in de Sint Nicolaaskerk op de BrÍnk,
nu de hervormde Pauluskerk. 1-580 gtas overigens niet
alleen een keerpunt voor kerkel ijk Baarn, mêar voor
de kêrkelijke verhoudingen in de hele provincie.
1580 heeft consequenties tot in onze tijd, aI is er
veel veranderd met de komst van de Batêafse
Republiek in 1795. Gelukkigr is in dè onderl inqe
verstandhoudinq van christenen van verschii iende
kerkgènootschappen in onze tijd veel verbeterd.
H.

Bronkhorst

.

Bronvermeldino:

'

- T.Pluim: Uit de qeschiedenis van Baarn. Baarn,
L932
- L. J. Rogier:
Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw.
Àmsterdam.1945.
- Kardinaal de Jong: Handboek der kerkgeschiedenis.
Derde deel . Nijmegen, L948.
- Dr. Otto J. de Jong: Nederlèndse Kerkqeschiedenis
Nijkerk, 1972.
- Dr. B.A.Vermaseren: De Kalholieke Nederlandse
qeschiedschrijvinq in de 16e en I7e eeuw. Tweede
druk. Leeuvrarden, l-981-

Í
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.

van de Hervormde Gemeente te Baarn.
September 1959 tot en met december 1960. Serie
artikelen van J.K. van Loon: Baarns kerkel ijk

verleden..

- Mr.C.C.M.Coilard: De kerk van de Heiliqe Nicolaas
te Baarn. Baarn, l-980.
- Groot Placaatboek. Utrecht, 1729.
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EEN BAARNSE EXPRESSIONISTE

Else van der Feer Ladèr-Lohmann, die de laatste
dertig jaar van haar leven in Baarn heeft gewoond
kri jsrt steeds meer erkenninq aIs een belangrijk
schilderes. Na haar overlijden in 1984 zijn er in
haar geboorteplaats, Bielefeld, verscheidene
tentoongte I I i ngen gel,reest, en ín de herfst van dit
jaar was er een expositie van haar werk in BerlÍjn.
Over deze Baarnse kunstenares, inderijd actief lid
van de Vereniging van Ëeeldende Kunstenaars, is
á,
zojuist een prachtig geillustreerd boekwerk
verschenen:Else Lohmann Farbbekenntnisse. Das
malerische !Íerk der Bielefelder Kunstlerin.
VíÍê was deze in Duitsland geboren kunstenares, die
volgens haar eigen getuigenis zo van Nederland en
Baarn is gaan houden?
EIse Lohmann srerd op 29 augustus 1897 in Bielefeld
geboren. Zij eras het vierde kind in een gezin waar
nog een vijfde kÍnd geboren zou worden. Haar vader,
CarI Lohmann, getrou!,rd met de dochter van een arts,
had in 1882 in Londen een groothande I en importfirma van naaimachines opgericht, Later importeerde
hij ook voedi ngsmidde l en en exporteerde hij Engelse
fietsonderdelen. In 1896 keerde hij terug naar
Duitsland en in Bielefeld stichtte hij een fabriek
van fietszadels en koffers.
Else lohmann groeide op in een I iberaa I -protestants
millieu. Haar ouders waren heel muzikaal. Haar
nr
vader speelde g:raag piano-sonàtes van Beethoven en
haar moeder kon mooi zingen, Else leerde viool
spelên, maar zij lras zelf niet altijd over haar
spel tevreden.
ÀI heel jong toonde zij een sterk talent voor
tekenen en schi lderen. In 1914 ging zij naar een
meisjeskostschool in Dresden, waar zij schilderleg
kreeg, In het museum van Dresden bewonderde zij de
werken van grote meesters aIs Titiaan, Raphaë1 en
Rembrandt. Al in 1915 was zij teruq in en zij was

nu vastbesloten haar Ieven aan de kunst te wijden.
Zij sing naar een plaatselijke kunstakademie, waar
zij naar levend model werkte en anatomie studeerde.
Vervolgens lieten haar ouders haar naar Dresdên
terugkeren,om daar een gedeqen opleíding te krijgen
van de Baltische schi lder Johann WaIter-Kurau uit
Riga, die zelf aan de akademie van Sint Petersburg
was opgeleid en die in 1906 naar Dresden was
gekomen. Haar Ieermeester had veel vertrouwen in
het talent van zijn leerling, die zijn FarbenphiiosophÍe geestdriftig in praktijk bracht. Volgens de
kl eurenopvatt i ng van Kurau moest men landschappen,
stil levens en portretten schilderen door het
harmonieus naast elkaar plèatsen van forse kleur-

vI akken .
in 1916 vertrok Johann lJalter-Kurau naar Berlijn,
!.tat toen het voornaamste Duitse cultuurcenlrum was
geworden. Else Lohmann Írerd tot haèr spijt door
haar ouders te jongi gevonden om haar leermeester

naar dê miljoênenstad Berlijn te volgen, mede
oorlogssfeer die in dje stad heerste.
Maar toen haar vader eind 1916 overleed, stond
EIse's moeder haar dochter toe weer bij WalterKurau in de leer te caan.
vanwege de

EXPRESSIONISME

In de periode !917-1921 was Else Lohmann zeer
produktief met cubistische houtskoo I teken i ngen en
expressionistische portretten, naakten en landschappen. Zij werkte in Berlijn onder de invloed
van kunstenaars als Jawlensky en Kandinsky. Haar
werk heeft inderdaad verwantschap met dat vên de
Duitse expressionistische schildersschool Der BIaue
Reiter. Háar schilderij Obstbáume van 19L9-TêËÏTiets vèn het werk van Alexey Jawlensky Nacht in
St.Prex; twee doeken die typerend zijn voor het
Duitse expressionisme. Zo kan men ook het schi lderij van Else Lohman @
van
L920

EIse Lohnann
Junge

Fr au
1919

Mit Hul

-l

Else Lohman
Naakt 1920

J

r

r

vergelijken met Haus unter Báumen ujt 1910 van Karl
Schmidt-Rott 1uf f , een van de oprichters vèn de
kunstenaarsverenigi ng uit Dresden: Die Briicke. Het
is vooral in die periode, rondom het eÍnde van de
eerste wereldoorlog,dat zij haar beste schi lderijen
heeft gemaakt. Het was daarom een uitstekend idee
van de Baarnse Vereniging van Beeldende Kunstenèars
in L977 in de Lage Vuursche een tentoonstel l ing te
houden vàn }rêrk van EIse Loturann uit haar Berlijnse
tijd. Daarbij $taren vooral veel klein-formaat
landschêpsschi lderi jen te zien.
In de zomermaanden trok zÍj met hèar leermeester en
anderen de natuur in. Zo schilderde zij in dè zomer
van 1917 in PÍIInitz, dichtbij Dresden, in 1918 en
1919 vooral in Hi ldesheim en in l-920 en 1-921 rn
Goszlreinstein in Oberfranken. !íie indertijd de
expositie in de Furs in de Lage Vuursche heeft
gezien zal onvergeteiijke herinneringen bewaren aan
dÍe heftig bewogen kleurrijke schilderijen, die
terecht veel belang'steil ing trokken.
In 1921 maakte zij met haar moedèr een reis naar
Itaiie en in Rome ontmoette zij de Nederlandse
kunsteverzame I aar Cees van der Feer Ladèr.Zij
besloten te trouwen en ín !922 ererd het huwel ijk in
Àmsterdam gesloten. ÀI spoedig werd zij in beslag
genomen door de opvoeding van haar kinderen
Beatrice (1923) en Harold (1926) en verder hield
zii zic}l bezig met de kuns tverzame 1 i ng van haar
man, terwijl zij met hem naar veilingen ging. Cees
van der Feer Ladèr verzamelde vooral kunst van de
middeleeuwen tot het eind van de 18e eeuw.
Het qezin Van der Feer-Ladèr vroonde van 1924 tot
1934 op het landgoed Groenevelt bij Hulshorst,
Hoewel zij het druk had met haar gezin en het
beheer van de buitênplaèts trok zij er nu en dan op
uit met de Veluwse Schildersclub en met nème met de
schilderes en dichteres Maria Cremers.
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NAAR BAARN

van de crisisjaren moest het gezin het
buiten Groenevelt verlaten en men verhuisde naar
Baarn.
fn Baarn heeft Else van der Feer Ladèr met haar man
en dochter (haar zoon was in Indonesie) op de
Hertog Hendriklaan gewoond :
Na de dood van haar man Ín 1951 is EIse van der
Feer Ladèr tot haar dood in Baarn blijven wonen. In
t973 verhuisde zij naar de Koningsburght op het
Stationspiein. In die Baarnse jaren maakte zij
'{:
jaarlijks êen buitenlandse reis, vaak naar ItaIië,
In Baarn heeft zij vaak het Eemlandschap qeschilderd,bijvoorbeeld Buitenzorg met de BIauwe Koepel.
Zij tekende bij Jaap de Ruig naar model en zij
vrerkte op het zolder-atelier van Hamdorff in Laren.
ïn het oeuvre van Else van der Feer Ladèr kunnen vre
drie perioden onderscheiden:
1. De Duitse tijd van 1917 tot 1921 met haar sterke
expressionist i sche schi lderi jen.
2.De tijd van haar huwelijk van L922 tot 1951. Zij
krijgt door de colleclÍe van haar man meer oog voor
de oude kunst. Ze gaat in haar vrerk minder spontaan
en meer omzichtig te werk.
3. De Baarnse tijd van 1951 tot haar dood in 1984.
Zij maakt veel schetsen ên olieverfstudies van
Baarn en het Eemlandschap.
EstelIa den Boer,die vele jaren met EIse van der
Feer Ladèr is opgetrokken, heeft mij het een en
ander verteld: "Ze was eerlijk voor zichzelf en ze {
wist zich uitstekend uit te drukken. Àls geen ander
kon ze van het moment genieten. Ze hield van
mensen, van bijeenkomsten, van speciale geleqenheden,maar ook van alleen zijn in de stilte. Soms
!.raren er, als groot contrast met haar sprankelende
geest, díepe depressíes,die eên paar dègên konden
duren. Dan moest ze íol zich. zelf komen."
ze Ieefde bij de dag. "Víat qisteren gebeurde moest
vergeten worden. dat wès alweer verleden tijd,
TengevolqTe

15

Nakaarten over iets was onbelangrijk: het ging
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het nu. "
Estella den Boer vertelt ook hoe ze iedere week een
middag met haèr vriendin er op uit trok, om samen
studies te maken. Dat gebeurde in Baarn bij de Eem,
maar ook wel verderop, vooral toen ze allebei een
bromfiets hadden. Ze trokken getweeen naar Loosdrecht en de Vechtstreek.
Estella den Boer herinnert zich, hoe Else en zij in
Weesp terecht kwamen, waar kermis werd gehoudên.
"EIse genoot Ze beleefde, als het etare, hoe de
schommels omhoogr zvtierden en de caroussels ronddraaiden.In een oog:wenk had EIse een schets klaar."
EEN ROES VAN VERRUKKING

'
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"Het was bewond erensswaardigr hoe snel zo'n tekening
tót 3tand kwam; ook hoe een heel tafereel op het
papier gecomponeerd werd.Ik raakte op haar werk
niet uitgekeken. Wanne er ze in de natuur bezig wès
met kleur, r{as ze, als het ware, doordrongen van
wat ze zag, Het was een soort roeg van verrukking.
Víat hield ze van het Hollandse landschap! En hoe
hield ze van Baarn! Vroeg stond ze op, om in de
ochtenduren al vrat vast te leggen. Ze ging dan
bijvoorbeeld op de fiets naar de Eem. De liefde
voor Nederland heeft ze altijd behouden. Ze zei, wel
eens; "Jullie beseffen niet wat het is in zo'n land
te leven. " Àldus de herinneringen van Estel Ia den
Boer. ELse van der Feer Lader is in Baarn van de
oprichting af,dus sinds 1975,lid geweest van d.e
Vereniqinq van Beeldende Kunstenaars. Na de
tentoonstelling van haar werk in L977, bij haar
tachtigste verjaardag, in de Furs in Lage Vuursche,
volgde een expositie in Zutphen, in galerie
Luberta vèn Luberta Vrouwenfelder. Na haar overlijden op 25 juni 1984 is door de erfgenaam het
nagelaten werk -zijnde 350 kunstwerken - verkochtaan Galerie Jesse van Dr. Jurgen Jesse in Bielefeld. In de herfst van 1991 is in Das Verboroene

to

-\

Else Lohnann,
Frau ni0 Hut, 1 91 8,
Galerie Jesse Bielef eId

17

Ín Bêrlijn een tentoonslelling gehouden:Die
Expressionistin Else Lohmann. Een jonge Duitse
Kunsthistorica Nicole Se idenst i cker-De I ius, heeft
aan hel lrerk van Else van de Feer Ladër-Lohmann een
scriptie gewijd, waarvan in 1991 bij Ííestfalen
Verlas in Bielefeld een handelsuitgave is verschenen onder de titel: EIse Lohmann. Farbbekenntnisse. Das malerische werk der Bielefelder Kunstlerin. (ISBN 3-88918-066-3). Het is een boek dat
veel informatie verschaft over de schilderes, over
haar Ieraar Johann Vía I ter-Kurau en over haar
naaktsch i lderi jen, stillevens, landschappen en
schi lderi jen van bomen.
Àchterin het boek staat een overzicht van de
tentoonste I I i ngen van Else van der Feer Ladèr.
Daarin wordt gemeld dat zij in Baarn eenpersoonstentoonste I I i ngen hêeft gehad ín de Openbare
Bibliotheek (L957), de minikorf {L975') en de Furs
(t977t,terwijl zij in Baarn deelnam aan groepstentoonstellingen in het Baarnsch Lyceum (1946),
Nutsgebouw (1966),Openbère BibI iotheek (I974) ,
Hotel Groeneveld (1975), De Speeldoos (1975), De
Furs (1976), De Speeldoos (1976) en de Kastanjehof,
Lage Vuursche (L983).Sinds 1958 zijn er in Bielefeld vier tentoonste I 1 i ngen van haar werk qeweest
EIse van der Feer Ladèr, die zowel van muziek als
vèn beeldende kunst hield en die van de kunst haar
beroep maakte, heeft eens gezegd, dat je de kleur
als een klank moest zien en de kleurkombinatie èls
eên melodÍe, Zo schiep zij met haar kleurklanken
prachtige geschi iderde me I odieên
I{useum
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EEN PÀND IIET ''GEESTRIJKE'; HISTORIE

Daar heden 1-991 het pand naast de Fa.Kraay aan de
Brink weer een verbour.ting heeft ondergaan en men er
een cafe heeft gevestigd, werpen lre een kleine

terugblik op de historie van dit pand, dat onder
oudere Baarnaars onder de naam "Van Ooik" een
begrip

was

de

.

in de "Brinkstrater" van 1929.
In vroeger jaren werd dit pand be$roond door Jan
-\
crut, die er met zijn dochter een winkel dreef in
van al1es en nog wat. Hij wàs van Baambrugge
afkomstig waar hij metselaar was. Hij kwam in 1846
te Baarn op den Brink wonen en is in 1866 te Baarn
over eden .
Na hem is deze zaak gedreven door Jan Schurink,
zoon van Cornelis Schurink, schipper te Zwartsluis,
die veèl turf vervoerde. Van 1850-1857 voer hij
zijn turf bij voortduring hier heen, zijn zoon
Jan,die niet de grootste pret in het turfvaren
heeft gehad,begon aan den lÍal een turfhandel en weI
in het pand Laanstraat,waar thans de Àutohande I van
de heer Messing is (t.o. Gemeentehuis).
Door een huwelijk met de dochter van Jan Grut, kwam
Schurink in de zaak van zijn schoonvader, tenminste
van l-861 àf dreef Jan Schurink d.eze zaak, welke
toen tabak, sigaren en wijnen bevatte. A1 spoedig
daarna is hij ook brievengaarder qêworden, Toen de
diligence verdween, werd in 1866 het hulppostkàntoor van Groenveld naar deze zaak overgeplaatst en
wès hÍer hêt postkèntoor.
De vader van den tegenwoordigen heer Van Ooik heeft
voor enkele j.aren terug de kluis in den kelder
gedeeltelijk weg laten breken,welke door de post er
gemaakt lras, een gedeelte is blijven staan.
De zoon van Jan Schurink, Koo, is de eerste
Hoofdambtenaar g,eweest, nadat het postkantoor naar
de Hoofdstrèat was oversebracht. Kort nadat Jan
Opgetekend

1
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Schurink deze zaak op eigen naam dreef,heeft hij
dÍt huis verbouwd en heeft het zijn tegenwoordiqe
aanzien gekregen, thans ongeveer 65 jaar gelêden.
De briêvenbode was Frans Camper. Na Jan Schurink
heeft zijn zoon nog enkele jaren hierin gewoond.
Het perceel gÍng naderhand over in handen van de
heeren Vervloet, Sinds korte jaren hebben deze
heeren in dit huis gewoond. Toen betrok de heer
Siegmund deze zaak.Ook deze dreef maar enkele jaren
de zaak. De heer Siegmund deed deze zaak over aan
den heer Th. van Ooik, deze familie beeroont thans
reeds zes a zevenentwintig' jaar dit huis,"
Tot zover "De Brinkstrater" van 1929
De heer Th. van Ooik dreef zijn zaak dus in het
pand toen Brink 12. Hij handelde in wijnen.
I ikeuren,gedisti I leerd, tabak en sigaren, was
hoofdagent van Vol lenhoven's Bieren en ook nog van
een mi neraa lwaterfabr i ek . Persoonl ijk kan ik me
nog herinneren, dêt hij een prachtige gezandstraaldè winkeldeur had, waarop aIIe artíke1en van
hierboven vermeld stonden. Tevens stond er bij "Per
mèatje en per glas", Ja, vroeger kon niet iedereen
zich veroorloven een hele liter jenever of brandewijn te kopen. Men ging dan met een kruikje of
flesje (liefst in de boodschappentàs zodat niemand
het zèg) naar "Van Ooik op de Brink", zoals dat
heette, voor een of tvree maatjes.
DE BRINKSTRÀAT

Ter gelegenheid van de herinrichting van de
Brinkstraat, wil ik enige aandacht bêsteden aan
deze belangri jke winkelstraat.
Op 5 januari l92A kwamen de bewoners vèn de
Brinkstraat bijeen in een van de zal.en van Hotel
"Central " aan de Brink (nu Hema)
Dit naar àanleiding van plannen van de Gemeente om
,
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deze straat te restaureyen.

Zo 'n ingrijpende
restauratie kon alleen mogelijk gemaakt worden door
de lrel},ri I Iendheid en goede burgerzin der bewoners,
die niet in de eerste plaats aan eigen voordeel
dachten, maar in het belang van het algemeen hun
strook of strookje grond èfstonden, een mooie stoep
lieten afbreken, bomen rooien, een gezellig en vrij
zitje prijsgaven enz, enz.
Op deze bewuste 5e januari gingen dus kaarten en
tekeningen van hand tot hand om deze rooilijnkv'7estiê te bespreken. Men kwam tot een accoord,
iedere bewoner stond grond af, de gemeente zou
trottoirs aanleggen, waardoor de straat een beter
aanzien kreeg. Tegel ijkertj jd werd het idee naar
voren gebracht om een buurtvereniging op te
richten. Dit werd spontaan begroet en er werd
besloten tot oprichting van de Vereniging "De
Brinkstraat" met het doei, de belangen vèn èlle
bewoners en eigenaren van percelen in de Brinkstraat te bevorderen door op doeltreffende wijze
reclame te maken en als publiekstrekker feesten te
organiseren. Ook gaf de Verenigingi een eigen krènt
uit onder de naam: "De Brinkstrater",officieel
orgaan van de Vereniging "De Brinkstraat" opgericht
5 januari 1928.
Dit blad had een oplage van 3000 exemplaren en werd
huis aan huis verspreid. het blad bestond hoofdzakelijk uit advertenties en mededelingen over de
activiteiten van de Br i nkstraat-wi nke I i ers in
verband met feestel ijkheden. Ook werd de gieschiedenis van de straat beschreven. Zo lees i.k in de mei
uitgavê van 1929.
"AIs wij thans de Brinkstraat zien met zaken van 50
jaar en ouder, kan men zich moeilijk indenken, dat
dit omstreeks 1850 nog een bolle zandweg was, welke
van de Brink naar het achtêrgelegen polderland
liep, een zandweg met slechts een eragenspoor. Aan
de kant van Hotel "CentraI";vroeger de dorpsherberg
van de Geer, liep nog een sloot en verder aan de
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tegenovergieste lde kant in het gehele verlengde vàn
de weg, een doornen haag, welke als afscheiding
diende van de toen aanwezige erven. Eerst is de
sloot dichtgemaakt, toen is er ook aI een verharding gekomen, aan de kanten vrat grint en in het
midden een beklinkerd paadje voor de paarden. Eerst
in 1869-1870 is de eerste verharde weg door de
Brinkstraat geiegd en verdween ook de doornen
haag . "

EINDELIJK DE VLAGGEN UIT

nu terug te komen op deze belangrijke vergadering in HoteI "Central" van 5 januari 1928 lees ik,
dat in januari 1930 aan de restauratie begonnen
werd. Daarna werd van week tot vreek uitgezien hoe
ver het werk vorderde. tot eindelijk de vlaggen
uitgestoken konden worden en wel op donderdag na
Pinksteren (12 juni 1930). Hiervoor werden alle
inwoners van Baarn opgeroepen 's avonds half ècht
naar de Brinkstraat te komen. De opening werd
opgeluisterd met muziek van, zoals men schreef:
"Van van Dapperen met zijn staf (Crescendo),want
bij de Brink en Brinkstraat hoort van Dapperen, van
qeslacht op qeslacht daar geboren en g,root geworden . "
De VerenigÍng hield een winkelweek met daaraan
verbonden een eta l agewedstr i jd met het publiek als
urY
Ook nu in 1991 zullen de Brinkstraat erinkeliers een
eta I agewedstr i jd uitschrijven bij de heropening in
oktober, waaraan de Historisèhe Kring Baerne haar
medevrerking zal verlenen, terwijl in het voorjaar
1992 ter gelegenheid van de restauratie een groter
feest zal plaàts vinden en de Historische Kring in
de Brinkstraat met een fototentoonste I I i ng aanwezig
zal zi jn.
Bron: "De Brinkstrater" !928-L929*1930
Om
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EEN BRIEF VAN DE HEER PLUIM AAN DE REDAKTIE VÀN DE
.BRINKSTRATER'

In het

f vond ik de navolgende
Boomen in de Brinkstraat.
Op 2 april 1755 staat er;
Gepasseerde week is het einde der Brinksteeg (zoo
heette vroeger de Brinkstraat), voor rêekeninq van
het dorp beplànt met iepenheesters (ypenheyster) ,
in plaats van de verkochte iepènboomen.
Op 20 november L754 wès n.I. besloten om alle
plaatsên op het dorp, daar verleeden jèar (duÊ in
1753) de dorpsboomen zijn uitgerooid en verkocht,
wederom zoodra mogelijk met nieuwe iepenboomen te
bepooten, waartoe de Burgemeester, Gj jsbert van
Leersum, speciaal is geadviseerd en opgedrdgen dit
na het seizoen noq te volvoeren.
g'emeentearchi

èanteèkening.
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L. Luiki.nsa
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VERENIGINGSNIETJWS;

onze leden beter te infórmeren omtrent hetreilen en zeilen binnen onze verÈnÍgrng,heeft de
redaktie in samenspraak met het bestuur besloten 1n
elk nuDmer van Baerne hieradn de nodiqe aandacht te
scnenKen,
Voor sommige leden js Baerne Ímmers tot nu toe hêt
enige contact met de verenigÍng.
Helaas heeft de Hr.C.ColIard om qtezondhe i dsredenen
zijn funktie als voorzitter van de Historische
Kring d.d. 3-9-'91 noodg:edwongen moeten neerleggen.
Mv.R.Uileman heeft zich beschikbaar gesteld om aIs
vice-voorzitter op te treden tot de algemene
I edenvergaderi ng vàn maart 1992. Zij neemt de
lopende zaken wèar, tervrijl de Hr.Cotlard als
adviseur beschikbaar blijft en de reprensentieve
aktiviteiten bi i jft verrichten.
Om

1
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is zoals altijd weer
zeer aktiêf bezÍg.Tijdens de opening, elke maandaqochtend tusËen 10 en 12 u.gonst het er van arbeidsvreuqd.Het is eike wËÉk wÉËI" tÉrr kr:rrrt*rr Ërl EÍlRrr vall
bezoékers.zodat de kelder onder het semeentehuis
veeial op een bÍjenkorf iijkt. Na de-tentoonstellinq "Het Boerenleven",die in september in de Prom
gehouden werd en door 750 personen v'rerd bezocht,
voiqfde er in dezelfde maand nog een rommelmarkt.
Op de woensdagmi ddagen gedurende de lrintermaanden
wordt er gewerkt aan de inventarisatie en de
beschrijving van ansichtkaarten en foto's.
De vÍtrines in de kelder werden opnieuv.r ingericht
^,
met diverse voorwerpen.
De schi lderi jenverzamel ing wordt momenteel geïnventariseerd en van een kaartsysteem voorzien. Voor de
et-alagelredstrijd in de Brinkstraaat werden er oude
foto's uitgezocht en ter beschikking gesteld.
Een van de leden, de Hr.J.Blauwendaat houdt zich
specÍaèI bezlg met de foto's van de Lage Vuursche
Onze srerkqroeD Oudheidkamer

en de genealogie van de bewoners aldaar.
Door een aantai lêden vrorden de oude streek- en
Iandkaarten van Baarn en omgeving en vèn Gooi- en
Eemland gieregistreerd.
Verder werden in de afgelopen maanden de aanweziqe
dia's van de Baarnse straten gerangschikt en de
krantenknipsels ondergebracht in de daarvoor
bestemde doss i erdozen

.

Regelmatíg krl jqft de Oudheidkamer nieuwe aanwinsten
van gulIe gevers, zoals een prachtige eiken
lt\
braak(een werktuÍq om vlas te breken),foto's van
boerderijen aan het Zuidereind,twee beddekruiken en
een brief met inlichtingen over het weiden van
schapen op de gemeentegrond aan de Zandvoortse weg.
In verband met de verhuizing van een aantal
onderdelen van de belastingdienst naar Àmersfoort
en het 100 jarig bestaan van het huidige "Peking"
ontving de Oudheidkamer een aantal exemplaren van
een door de Hr.Vrieze samengestelde beschrijving
van dit huis.

z)

zich aI een
jaar bezig met de diverse tollen in en om Baarn. Zo
waren er tollen aan de Eembrug, de Eemweg, de
Stationsweg, de Eemnesser!^reg, Groeneveld, de
Veenhuizertol, de Lagie Vuursche en de Hoge Vuursche.
Men probeert zoveel mogieli jk aan de weet te komen
over de tarÍeven, de kosten en opbr'engsten, de
brugqen, de reglementen, de rekening'en en natuurlijk de tolvergaarders. Het is aI met aI een hele
klus, waarvoor men vaak naar het Utrechtse Rijksarchief en het kadaster van Utrecht of Àmsterdam moet
reizen. Men denkt nog vier jaar met dit onderwerp
bezig te zijn. Het onderzoek naar de Eembrug is
inmiddels voltooid, Soms doet men schrijnende
ontdekkingien. Zo verdiende een tolqaarder omstreeks
1900 maar 71 cent per daq en daar moest dan wel 24
uur voor gewerkt worden
Op maandagiochtend houdt men zich vaak bezig met het
beantwoorden van vragen, die meestal per brief
Víorden geste 1d.
Soms zijn er grappige vragen bij. Zo kon men
onlangs een Japanse hoogleraaar tevreden ste1len,
die bezig was met een studÍe ovêr een Nederlandse
hooqleraar in de Japanoloqie, die in Baarn had
gewoond.
Hierdoor kreeg de werkgroep Àrch i e fonderzoek zelfs
internàtionale reputatie.
Ook de Àrcheolosische werksroep (ARWE) zít niet
steI. Men is bezig een documentat i e-arch i e f samen
te stellen uÍt foto's en dia's van ARWE- aktiviteÍten.
De oude opgrav i ngsvers I agen van o.a. de Pauluskerk
en 't Hoge Erf zullen worden omgezet in À-5
formaat, zodat ze in de themareeks passen.
In verband met de sloop van het bankgebouw aan de
Spoorstraat is er contact gezocht met de projektont!,tikke 1 i nqsmaatschàpp i j Matser om toestemming te
verkrijgen voor een onderzoek in de tuin.
De werkqroep Arch i e fonderzoek houdt

.

éo

Het is een goede zaak, dat de g:emeente de ARWE
i-eqenwoordig regelmatig op de hoogte stelt van de
te verl'rachten bouwlokaties, zoals aan de Eem!.reg en
het terrein van het politiebureau.
Bouwputten in de Padàngstrèat en aan het Zuidereind
werden onderzocht. Geen van deze lokatie leverden
vondsten op.

Indien het financieel haalbaar is, zal de Arwe een
C-14 datering laten doen op eèn koolstofmonster van
het C-1000 projekt. Dit gebeurt omdat er aan de
hand vèn het vondstmaterÍaêi geen exacte datering

is te

geven.
De ve l dverkenn i ngen

tenslotte vinden nog steeds op
zondagochtend plaats.
Belangstel Ienden kunnen zoals gewoonl ijk contact
oDnemen met Jan v/d Laan.
J
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Kruidenier

OUDE PRENTEN VAN BAARN

Uit de Àt-las Coenen van 's Gravesloot, topografisrhc
nrênlên van dp nr.r\/i n.iê IltrêÍ'hf
die Wofdt
be\"rèard Ín het Museum Flehite in Amers foort , t onen
!íe nu weer eniqe prenten, in aansluiting op de keuze
die jn het vorige nuDrner van Baerne werd gemaakt.
Ditmaai Iaten we zien: Een aquarel door J.Àndriessen uit 1799,voorsteI Iende De Herberg te Soestdijk
ziende nàdr het huis Soestdijk.Deze aquèrel werd
gemèakt vjer jaar nadat Prins Víil1em V,de stadhouder, naar Enqeiand wès vertrokken,toen de Bataafse
Repubi iek werd uitgeroepen. Soestdijk werd van een
^
prinselijke residentíe een logement,met als
logementhouder Martinus Halewijn uit Utrecht.
De maker wan deze nrent Jurri.aen Andrjessen tterd in
1742 in Amsterdam qfeboren en hij stierf aldaar in
L819. Hij schi lderde en tekende vooral decoratievelandschappen en portretten.
De aquarel met pen in sepia van "Dë Baarnsche
Moolen aan de Eem buiten Baarn" is van G,Hulseboom
(1784-1863). De prent ls van kort voor 1"863. Hèt is

C

.

Pronk 11691-1759) Drakeslein
een gezicht op de Molen vanuit het zuidwêsten met
rechts de restanten van de versterktÉ boerdert J
Hocrerhorsf nê m.\ I ên js van het type stanctaardmoI

en

.

C.Pronk (1691-1795) , en kunstenaar die altijd in
Àmsterdam heeft gewoond, is bekend om zijn talrrjke
topografische tekeningen. Omstreeks 1741 maakte hjj

deze aquarel van Drakestein: GezichL op het kasteel
vènuit het westen.
De Atlas eraaruit deze prenten g.enomen sjjn, is
genoemd naar de verzamelaar Jhr . J . F . L . Coenen vàn 's
Gravesloot, die in 181-7 in Utrecht werd qeboren en
die aldaar in 1885 overleeci
H. Bronkhorst
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E. J. Heun-ten HoIt
J. KnuidenÍer
R. Uilenan
T. Bienans.
E. J. Heun-ten Holt, Bilderdljk-
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Krlng rrBaernerr stelt zlch ten doel het bestuderen yan en belangstelling kweken voor geschiedenls in
het algemeen en van Baarn in het bijzonder. Zij lracht dit
doel te bereiken door middêl van het organiseren van 1ezingen, excursies, lentoons lellingen en het uitgeven van
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een eigen tij dschrifl.
Naast deze algeÍnene aktiviteilen bestaat de mogelijkheid
toe te lreden lot de volgende r^rerkgroepen:

1.

2.

Werkgroep Archeologie

Inlichlingenr J.W.A.A. van der Laan, De Schoener
3742 IlD Baarn. TeI. 02154 - 11656.

12,

Wertgroep Archiefonderzoek
Inlichtingen: E.M.M. van Vugt, Voll-enhovenschans 19,
1324 IrS Almere. TeL. O3240-44421
Werkgroep Intervj.ews en Reportages

t

Inllchtingen: J.M. v.d. Brink-van Wljkvllet, Prof.
Meijenslaan 10,.3741

XH Baarn.
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4. vlerkgroep oudheidkaÍner
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