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openbaar gemaak! door mlddel van druk, fotokopie, micnofilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schnifte-

Iijke

loestemming van de redakt,ie.
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In verband met de nieurrbouwplannen voor het
Gemeentehuis, noet de kring omzien naar and€re
huisvêsting.
Het Bestuur van de Kring is met de Gemeente Baarn in
qêsprek over een aLternati€f. De leden zullen zo spoedig
mogelijk word.en g'eïnformeerd over de op handen zijnde
veranderingen.
De Kring is ongeveer zêventien jaar in de kelder van het

Gemeentehuig gevesLigd gewèêst.

Riet Uileman.
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KERK

IN DS STMGERg

Nu de Pauluskerk op de Baarnse Brink in deze herfst en
de komende winter ltordt gerestaureerd is dàt eên goede
aanleidinq iets te vertellen over vroegerê
herstelwerkzaamheden en verbouwingen. In de lèatste zes
eeuvren is er heel !.tat aan de kerk veranderd en dat

gebeurde vooral bij een verbouwing van meer dan
honderd jaar geleden. In 18BB lrerd de kerk zo drastisch
verbouwd, dat de historische archítectuur ónherstelbaar
werd aangetast en dat men nu moeite heeft zich voor te
stellen hoe de kerk er in vroeg:er eeuwen heeft
uitgezien,
Over de bouwgeschíedenis van onze Baarnse kerk kan het
volgende worden verteld:
Kerk en toren werden in de veertiende eeu!,t in
romanogotische stiji gebouv,td. Dèt moet qebeurd zijn

voor 1385, ltant van die datum i5 ons een
pastoorsbenoeming bekend. llet was een op het oosten
gerichte kerk met een rechthoekig Echip en een koor met
een rechthoekige èfsluiting. In 1479 kwam er, tegen het
oude schip, een qotisch koor met een ronde afsluiting.
Bij de Grote Brand van Baarn van 1481, toen ons stadje
grotendeels verwoest werd, bieef de kerk gespaard. Nog
in de vijftiende eeuw werd het schip van de kerk
vergroot, zodat de toren erin werd opgenomen. Nog vóór

de Reformatiê kvram er, in de zestiende eeuw, een
sacristie ten zuiden van het koor,
Baarn bleef in 1566 en opnieuw in 1579 qespaard voor een
Beeldenstorm, die ltel de stad Utrecht trof. Maèr ruim
een jaar lèter, in de Kerstnacht van 1580, ging de kerk,
op bevel van de Staten van Utrecht. over naar de
gereformeerdê religÍe, Daarna zijn altaar en beelden uit
hèt. kerkgebouw verwijderd. Hoewel er nu die Alteratie
aanvankelijk lreinig kerkgangers r,raren is toch al in 1638
aan de zuidzijde tegen het schip een zijbeuk gebouvtd,
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$zaarbij een tvreebeukige hallenkerk ontstond. Bij die
verbouwing kreeg de kerk van de stad Utrecht een glas*
in-lood raam met het Utrechtse vtapen. De oorspronkelijke
grondvorm van onze Baarnse kerk is dan nog herkenbaar.
Vergclijk

7

SocgL

cn

Eêtnn€s

we ons nu een voorstellingi willen maken van onze
kerk, zoals die er in de veertiende en vijftiende eeuw
uitzag, kunnen we gaên kijken naar de fraai gotísche
kerk van Soest en Eemnes-buiten, die tot op de dag van
vandaag veel meer hun oorspronkelijk karakter hebben
A1s

belraard.
Tn 17?.6 werd de Baarnse

kerk voor een bedrag van f.1490
gerestaureerd en dat was voor die tijd een heel groot
bedràg, dat moest worden opgebracht door het gerecht
vèn Baarn, hel qemeentebestuur. Daarbij ontstonden
problêmen omdat de geërfden, of landeigenaren van
Eombrugqe aanvankelijk niet mee r"tilden betalen, maar het
tenslotte voor een keer toch hebben gredèan.
Achttien jaar later, in 1744, blijkt een meer ingrijpendê
reparatie nodig, waarvoor de kosten dan ook veel hoger
zijn,

?

f.636O.

Ín L747 moet voor f.261 stormschade aan de toren ltorden
hersteld en zes jaar later worden dak en toren
gierestàureerd, Om die restauratie te bekostigen
verkoopt het Gerecht van Baarn een stuk van de
Oosterheide aan Víillem Gideon Deutz, de bewoner van de
Eult, die er zijn jachterrein mee vergroot.
Vervolgens vrordt in t76O een hub-aan-hubcoileste
qehouden voor het herstel van de pastorie. Van de
opbrengst van die collecte

blijkt

men ook nog een nieuwe

klok te kunnen kopen.
Dit verhaal is tot zover deels gebaseerd op gieqevens van
Fluim en op rapporten uit 1975 van Jan Roest en Bep
Grootendorst, alsmede op eigen recent archiefonderzoek.
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Gravure uit de 18e eeuw, vtaarop de kerk Êtaat êfgebeeld
met de in de 16e eeuw aangebouwde sacristie.

onderzoek in het ni:XsJrcnief in Utrecht heeft mij
interessante gegevens opgeleverd over de verbouwing en
restauratie van 1888. In dat archÍef is opgenomen het
Archief van dê Baarnse Hervormde Gemeente, dat moeilijk
toegiankelijk is, omdat er qieen reqíster op bestaat' Met
de vriendelijke en doelmatige hulp van mev?ouw S.A.L. de
Graaff, hoofd van de studiezaal, heb ik belangrijke
historische stukken kunnen raadplegen, In een groot

Dit

?

formaat zwart boek zonder titel vond ik de
handgeschreven notulen vên de Gecombineerde
Kerkvergaderinqten van Notabelen en Kerkvoogfden,
Op 13 januari 1-888 is er een verqadering waaraan vtordt
deelgenomen door H.J,Kruyder, het hoofd vèn de
Oosterschool; H.Sweris, bouwkundige; G.Koelewijn, een
Notabei; Ví.2. Mulder, neringdoende en J.C. van der Veen,
manfacturier en secretaris-kerkvoogd.
Opgelàpt boêltj€

In die vergadering wordt meldinq gemaakt "van den zeer
ongunstigen toestand van den kap der kerk". De
bouwkundige en Notabel Sweris doet verslaq van zijn
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bevindingenr
"Door ouderdom is de kap krachleloos geworden, nagJenoeg
aIIe gebinten zijn door de vogt aangestoken ên veffot en
vrare het niet dat kerkqebouw za beschut stond,
waardoor de kracht van de stormv.tind gebroken wordt,
voorzeker had de kap allang in elkaar gelegen. Het is een
opgelapt boeltje vên 4 à 5 eeuwen geleden, dus niet te
verwonderen. Eenmaal komt er aan alles een eind."
Men constateert "dat de toestand niet zonder gevaar is"

en de Kerkvooqden zullen "stappen doen tot het
verkrijgen van gelden om tot herstel of vernieuwing
over te gaan".
In een volgende vergadering vtordt gèopperd "een geheel
nieuw kerkgebouvt" neer te zetten en de bestaande kerk
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dus af te breken. Dat voorstel wordt gelukkig
vervrorpen. Je moet er niet aan denken dat het

zijn. In een schrijven van februari 1888
doen de Kerkeraad, het College van Notabelen en het
College van Kerkvoogden samen êen beroep op de
gemèenteleden: "Ons oogr is, namens den Àllerhoogtste, op U
gericht, gemeente van Baarn, beschaam onze hope niet, De
God en Vader vèn Onzen Heer Jezus Chrístus trekke uwe
harten op, om onE deze lasten te helpen drègen en alzoo
de H.Schrift te vervullen". De eerste ondertekenaar is
Ds.J.Herman, die predikant ltas vên 1865 tot 1889.
Men besluit tijdens de verbouwing van de kerk tijdelijk
samen te komen in de Groote Zaal van Hotel Velaars op de
Brink. In maart begint de verbouwing en de kosLen
worden geraarnd op f,20.00O. Bij de aanbesteding wordt
het werk gegund aan ltl.van Doornik, die inschrijft voor
f.13.980. In die verbouwing, die ongeveer negen maànden
duurt, van maart tot en met november 1888, wordt aan
de zuidoostkant een fors stuk bíjgebou!,td, waarmee het
vroegere koor geheel verdwijnt. Àan de ooÊtzijde komt
aangenomen zou

de hoofdingang. De deur onder de

toren,de

oorspronkelijke ingêng, gtordt qêsloten. De zuilen tussen
het oude schip en de zijbeuk worden gesloopt.
Dc oudc grondvorm

ig zock

ÀIs deze grootscheepÊe verbouwing is uitgevoerd is van
de laat-middeleeulrse qrondvorm nauwelijks meer iêts

terug te vinden.

In

een vergadering van 9 oktober 1888 wordt intussen
vastqesteld dat het orgel niet meer te herstellen is.
Tenslotte is er op zaterdagavond 1 december 1888 om
zeven uur in de consistoriekamer een gecombineerde
vergadering van Notabelen, Kerkvoogfden en Dagelijks
Bestuur, in het bijzijn van burgemeester en wethouders,
de architect, de opzichter, aannemers, collestanten,
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Dorp Baarn, aquarel.

Grondplan vèn de

kerk na de uitbreidinq van 1479. De
lengte is dan vergroot tot ca. 30 m. en een toren is
aanqebouwd.

I
organist en voorzanger. De president-kerkvoogd,
H.J.Kruyder, dankt de architect, J.D.F. van der Veen, "
die zoo belangeloos zijn kenn* en tijd had veil gehad om
teekening en bestek te maken" en hij overhandigt hêm,
als blijk van erkentelijkheid, een gouden horloge met
inschrift en een gouden ketting. (Deze J.van der Veen
was gemeente-architect, Hij bouwde Peking en onder meer
een huis aan de Prinses l{arielaan).

In ccn kopercn bus
De architect leest in deze plechtigheid de oorkonde voor,
"die met bestek en teekening van de tegenwoordige kerk,
benevens plattegrond van de oude kerk en een paar

photographÍeën in een koperen bus wordt gedaan",
Burgemeester Jhr. Mr. B.Ph. de Beaufort (1883-1897) legÊ
de bus dan in de opening van een muur van de
consistoriekamer. De opening wordt dichtgemetseld en er
komt een marmeren plaat voor, met vermelding van de
aanwezigheid der documenten. Op zondag 2 december leidt
Ds,Herrnan de dÍenst in de verbou!^rde kerk Tenslotte
wordt bijna tl^tee jaar later, op 26 oktober 1890, een
nieuw org:el ingelrijd, geboulrd door D.G.Steenkuyl te
Amsterdam. Na deze grote verbou?ring van 1888 volgt er
in 1936 een verbouwing van de ruimte ten zuiden van de
toren en komen er portalen aan de noordkant en de
zuidkant. In 1939 grordt het interieur van de kerk
vernieuwd. Nu, eind 1992 en begin 1993, is er dus weer
een restauratie, ditmaal onder leiding van architect
A.A.Bos. Eind augustus kvram in de noordeujke muur, bij
het afbikken van de pleister aan de onderzijde, een oude
middeleeuwse ingang te voorschijn, met een hardstenen
drempel. Er zit een fraai gemetselde toog en de houten
deur is er ook nog, al is die deels vergaan. 8r zat nog
een handgesmeed hengsel, of schanier èan en het
sleutelgat was ook te vinden. Die oude inganq zit ten
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westen van het noordportaal van 1888. Toen de torên van
plebter!.rerk werd ontdaan, kgram er een dichtgemetseld
raam te voorschijn en tussen de bakstenen van de toren
zitten stukken tufsteen.
tíie weet wat er nog meêr aan het licht komt.
Welisgraar is er in de laatste zes eeuvren en vooral op het
einde van de vorige eeuw veel veranderd aan de kerk op
de Brink, maar het blijft een imposant qebouw, dat
vooral 's avonds in slrijklicht prachtig uitkomt, als
stralend middelpunt van ons dorp.
H.Bronkhorst.
Bronnen:
De vuurstecnkocricr, october en november 1975.
T.Pluim: Uit de geschiedenis van Bêarn, 1932.

UtrcchtËch Provinc{aal cn 9tedelijk Dagblad, Dinsdag 4
december 1888.

Notulcnboêk van dê Geconbinêêrde Vergaderingen van
Notàbclcn on Kêrkvoogdên van dê Hervormde Gcneênté te
Baarn, 1888.

ll.Bronkhorst, 1580, dc Rcformatie
december

OPGRÀVINGEN

?

in Baarn,

"Baerne",

1991.

BIJ

PÀULUSKERK

De Àrcheologische lrerkqroep (ARWE) van de Historische
Kring Baerne zal in de herfst van 1992 opgravingen
verrichten aan de buitenzijde van de Paul.uskerk, die op
het ogenblik gerestaureerd lrordt. Voor dit hislorÍsch
bodemonderzoek heeft de ÀRVíE toestemming gekregen van
de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente en van de

èrchitect die de restauratie verricht. Dit onderzoek
aan op opgravingien die gedaan zijn in de herfst
van 1975, toen het ontbrekend deel van eên middeleeuy,Tse

sluit

doopvont werd gevonden.
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EEN NIEU!{ ONDERZOEK NÀAR ÀRCHITECTUUR

IN

BAARN

Het is algêmeen bekend dat Baarn een zeer waèrdevolle
historische bebouwing bezit. In verschillende publicaties
vrerd daarover al geschreven. fn 1979 verscheen het
'àrchitectuuronderzoek" Baarn, samengesteld door bureau
Zandvoort. Dit overzicht behandelt veel belangrijke
gebouvren in Baarn. De Stichting Publicaties Oud-Utrecht
(SPOU) heeft besloten een nieuwe publicatie te vrijden aan
de architectuur van Baarn. Het boek zal volgend jaar
verschijnen in dê reeks "Monumenten-fnventarísatie
Provincie Utrecht", Omdat er in Baarn zoveel te beleven
valt op monumentaal gebied komen er over Baarn zelfs
twe€ delen uit.

Het boek begint met een inleidíng tot de

geschiedenis

van Baarn, gevolgd door een overzicht van de bebouwing
en een beschrijving per waardevol gebouw. Zo'n 400
gebouwen komen aan de orde. Bij het schrijven lrordt
uiteraard gebruik gemaakt de vele nieuhre gegevens die
de laatste jaren (onder andere in 'Baerne') zijn
verschenen. Ook de resultaten van het twee jaar geleden

uitgevoërde Monumenten ïnventarisatie Project

(MIP)

worden vervrerkt.

Het is de bedoeling vooral villaboulr in de schijnwerpers
te zetten. Het onderzoek naar de villabouw Btèat echter
nog in kinderschoenen. Veel vrag:en ájn nogÍ
onbeant!'roord: wie waren de architecten, lrie waren de
opdrachtgevers, hoe ging het toe in de hujzen, lrelke
kamers hadden welke funktíes? Op deze vragen zouden de
auteurs van het nieuwe boek graag antvroorden
ontvangen. In de eerste plaats worden de gegevens
gezocht over de grootste villa's in het Prins
Hendrikpark en het Víilhelminapark. Voorbeelden van zulke
villa's zijn Hooqerwerf, Bergi en Dêl, Víelgelegen, Í{elvetia,
Woudenstein, Patria enz, De auteurs zouden dan graag in
contact komen met (vroegfere) villabewoners en (voormalig)
huispersoneel. De centrale vraag: "Hcre grjng hêt toe in de
grote huizen" kan leiden tot allerlei interessante
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gegevens. Maar het is uiteraard volstrekt niêt de
bedoelÍnq om in het boek een roddelrubriek over (oud-)
Bèarnaars te openen.
Tevens zouden de auteurs graag inzage hêbben
Vvv-gidsen en verwante bronnen,

t

in

oude

Jan van 't Hof
Karel Doormanlaan 129
27LZ JE Zoetermeer
Tel. 079-165898

WERKGROEP ARCHIETONDERZOH(

Lcvcndc licden

uit gtoffige

stukkên

De Víerkgroep Archiefonderzoek van de Historische Kring
Baerne heeft, onder leiding van H.M.M. van Vugt, in de
laatste vÍer tot vÍjf jaar een indrukwekkende

F

hoeveelheid documentatie verzameld met betrekking tot
de geschiedenis van ons dorp. Naspeuringen in
verscheidene archieven hebben tot belangrijke vondsten
qeleid. Het resultaat van al die inspanningen is gebundeld
in een reeks boeken, die elk een ander thema behandelen.
Die documentatiebundels zijn van groot nut voor
qenealogiEch onderzoek; het opsporen van voorouders;
terwijl andere bundels ons de bronnen verschaffen van
speciale historische onderlrerpen.
A1 die boeken zijn tijdens de openingstijden van de
Oudh€idkmer, maandagmorgen en maandagavond, voor
iedere belangstellende ter raadpleging beschikbaar.
Hier volgt een overzicht van deze werken in het Archief
van de Historische Krinq.

t2

Het

oudgLc room!-katholickc Doop-trouw- dl

bcgrafanilbock van Baarn. Dopen $7ï3-t7fi), Trouwen

(I714-L7fi), Begraven (I7O3-I75il.
Roon!-kàtholick DTFbock van Baarn 18A-L876,
Roonc-katholick DIE-bock vàn Baarn. Dopcn 1758-1821.
Trouwen 1758-1819 en Begraven L744-I82L
Protcttant! trouwbock cn bcgraaÍliJatcÍr, Trouwen (16981815), Begraven (1753-1811).

Protcltantr doopbock 0698-1813),
Uit dc hi!Èorlc van Baèrn. Repertorium op de met de
hand geschreven boeken van baron J.C.J. d'Àulnis de
Bourouill en T. Pluim. Baarn, 1988.
Utt dc higtorie van Baêrn. ÀlÍabcttcchc naanlÍJct vqn dc
pcrEoncn in dc nct dc hand gclchrcven bockcn vàn J.C.J,

baron d'Aulnl! dc Bourouill cn T.Pluln.
Dc RiddcnhoÍctad Drakcnburg biJ Baarn door H.M.M. van
Vugrt. Baarn, 1990.
Drakenburg. EêlangríJkc documcntcn door H.M.M. van
VugÈ. Baarn, 1990
Bcrg cÍr Dal. Dc hÍrÊorÍc vàn dc vitlà Bcrg cn Dal te
Baarn door H.M.M. van Vugt.
VtUà Vclthcin door H.!i.M. van Vugt.
Wercldlijk g.zag dcr bÍschopp.Ír. Notitiês van J.K. van
Loon.

Baarn 19{0-1945 Ín vendrukking cn v€rrzêÈ.
Verzamelde notities van J.K. van l"oon. ïwee delen.
Dc Tolboon tn 9occtdÍJk. Samengegteld door H.M.II{. van
VugÈ, Baarn augustus 1992.
Tolhcffing aan dc F.cÍnbrug. Samengesteld door H.l{,M. van

Vugt. Baarn, 1991
GrenrbcpalinE van dc gcnccntc Baarn cn dê lcggcru dêr
vtcgcn. (1823-1956-1875) door werkgroep Àrchiefonderzoek
onder leiding van H.M.lt!. van VugÈ.
Aan deze lijst kunnen worden toegevoegd de boeken die
werden beerproken in Baêrne van juni 1992:
Rcgirtcr vàn Bcgravencn O90(F1912.
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Rcgbtêr vàn BcgrÊvcncn 0918-1974),
Rcgridcr van bcgravcnen/Rcgrigtcn voor dcn doodgravcr
ovcr hct tiJdpcrk 1876-1900.
Rcglatcr vàn En àvcn, gcdatccrd 1-1-1868.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het Archief van
Historische Kring Bàerne door de aktiviteiten van
I
T

I

de
de

heer Van Vugt en zjn tferkgroep Archiefonderzoek
aanzienlijk verrijkt is. Er is heel \rat matêriaal
bijeengebràcht voor de geschÍedschrijving van Baarn en
verscheidene documenten geven verrassende kijk op
plaatselijke historische gebeurtenissen.
Laten we hopen, dat er veelvuldig en gedegen gebruik

wordt gemaakt van dit overvloedig aanbod aan
authentieke sbukken, die nu toegankelijk gemaakt en
geordend zijn en die in fraai verzorgde boeken
bijeengebracht gterden.

Gcctoldc gcbcurtcní$cn.

In het Rijksarchief en in andere archieven blijken nog
heel vrat belangwekkende stukken te liggen. Zij worden
daar zo bewaard dat zij niet voor het naqeslacht
verloren gaan, maar veel is nog ongeordend. Bíjgevolg
t
I

I

weten we vaak niet $rat er is, of we weten niet hoe een
stuk dat we zoeken moeten opvragen, bijvoorbeeld. omdat
een register ontbreekt. De heer Van VugÉ kent de
archieven en hij laat zich niet ontmoediqen door de
problemen bij zijn nasporingen. líet grote volharding,
spitsvondigheid en veel geduld !.teet hij de stukken te

voorschijn te halen en het resultaat van zijn
inspanningen is imposant. Hij is in zijn ijver niet te

Etuiten en we mog'en nog verscheidene bundels
verwachten.
Historische documenten zijn gestolde gebeurtenissen,
geschiedkundige momentopnamen, getuigenissen

van het
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verleden. In sierlijke letters werden met pen en inkt
voor het nageslacht kunstig qeformuleerde verklaringen
opqesteld. tíe komen in de stoffige stukken levende lieden
tegen. Geboeid of gearnuseerd nemen v,re kennis van deze
'letite histoire', de kleine geschiedenis van een stadje
dat een welvarend dorp werd.
H.Bronkhorst

a.
,,VERGEET-IIE-NIETJES"

BIJ

EEN BÀÀRNS BUREAU

Eerlijk gezegd heb ik het Baarnse politiebureau aan de
Stationswegf nooit zo'n aantrekkelijk gebouw gevonden.

Het heeft op mij altijd een tamelijk sombere en
ontoegankelijke indruk gemaakt; een openbaar gebouw,

dat niet bepaald publieksvriendelijk overkomt. De
in een soort sluis, waar op een bel gedrukt
moet vrorden en men moet wachten tot het de
dienstdoende wachtcommandant behaagt ons elektronfuch
binnen te laten, heeft nooit mijn sympathíe gehad en
heeft me voor een claustrofobiepatiënt altijd een ware
ramp gelêken. Ook de donker hal erachter, waar men
eerst enigre tijd met de ogen staat te knipperen om iets
van de omgeving te kunnen waarnemen, heb ik nooit een
binnenkomst

oord van gagtvrijheid qevonden, terwijl de politie toch
je beste vriend heet te zijn.

het punt staat dit poUtiebueau te qaan
ik het echter toch met iets andere ogen gaan
bekijken. Àrchitectonisch gezien is het eigenlijk helemaal
niet zo onaantrekkelijk. Het bevat bovendien hier en
Sinds men op
slopen, ben

daar fraai metselwerk en het past verder uitstekend in
de omqeving.
Eigenlijk jammer, dat het binnenkort gesloopt gaat
worden!

/+.,
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Ter$tÍjl ik het geboult vanaf de buÍtenkant observeer,
ik opeens, dat zich binnen deze vÍer muren sinds
de vestiq'ing onnoemelijk veel moet hebben afgespeeld,
waar lre eigenlijk nauwelijks iets van afwetên.
I{at }reten we van de misdaden en misdrijven, die hier
met engelengeduld en veel energie wel of niet zijn
opgelost? Hoeveel en lrelke arrestanten de cellen in de
loop der jaren hebben bevolkt?
Dat zich binnen dit gebouw het nodige heeft afgespeeld
is zeker, wànt ook dit ogenschijnlijk zo rustige Baarn
heeft evenalB andere gemeenten zijn eigen crimínaliteit
bedenk

gekend.

Mschuwelijke moordzaken en ingeríikkelde inbraken
werden opgelost, maar ook werden er buren- en
echtelijke ruzies na lang praten beslecht of gevonden
vooryrerpen teruq bezorgd. En dat alles moet in

rijen rapporten en processenverbaal zijn
EIk tijdperk kent zo zijn eigen problematiek.
De crisistijd, de oorlog,sjaren en de periode vlak na de
oorlog bezorgfden de Baarnse politieambtenaren steeds
andere problemen.
De crisbtíjd zorgde voor veel, vaak uit nood geboren,
kleine críminaliteit. In de oorlog kreeg men te maken met
verzet, maar ook met collaboratie en verraad.
Onderduikers werden daardoor vaak gearresteerd en
naar het politiebueau gebracht. Dan hing het er vanaf,
stie er dienst had, want helaas vrès niet elke
polítieàmbtenaar in de tijd te vertrouwen.
In de jaren zeventig werd als een late imitatie van grote
kilometerslange
vastgelegid.

í

broer Àmsterdarn hat "agentje en burgemeestertje pesten"
ook Ïder een "ludieke" aangelegenheid, die de de Baarnse
politie handen vol werk bezorgde.
Wat vreten we af van alles vrat, zich op dit bureau heeft
afgespeeld? Eigenlijk niets, vrant politiedossiers zijn in
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dit land voor het publiek niet toegankelijk.
Toch zijn er in de loop der tijd een aantal zaken
gevreest, die aan de geheimhoudjng vàn de Baarnse politie
ájn ontsnapt, doordat ze nationaal en internatÍonaa.I
grote bekendheid verkregen.
Ik $ril er tvree noemen.
De Baarnsc moordzàak

ik toen nogi niet in Baarn woonachtig was en
k$restie
dus niet van dichtbij heb meegemaakt voel
deze
qeroepen
om deze zaak hier nogmaals weer te
ik me niet
geven, GeÍnteresseerden kunnen het boekje: "De Í|aarnse
moord' van K.Beerman raadplegen, waarin deze tragedie

a

Mede omdat

uit de jaren zestig uitgebreid wordt verteld. fíel 1rÍ1 ik
herjnneren aan de enorme emoties, die binnen dit dorp
tengevolge van deze familiedrama's werden opgeroepen;
emoties, die zo hewig waren, dat ze onze
dorpsqemeenschap dreigden te verscheuren. Het zou nog
jaren duren voordat de gemoederen weer enigszins tot
rust gekomen waren.
Overigens werden die emoties mede aangewakkerd door de
constante aanvrezigheid van de totale nationale en
internationale pers. Het \'roord 'klassejustitie" viel en de
zaak leidde zelfs tot heftise kamerdebatten, Ook binnen
het Baarnse politiekorps ontstonden n.a,v. deze zaak
grrote spanningen,
Hoelèng deze emotie door!,rerkten, mag blijken uit het
volgende voorval;
Omdat deze moordzaak in de jaren tachtig toevallig in
een les ter sprake klram en omdat ik tot mijn verbazing
merkte, dat niemand van de zestienjarige, allen in Baarn

geboren, Ieerlingen er nooit of nau$relijks van had
qehoord, vertelde ik in grote lijnen deze toen meer dan
twintig jaar oude gebeurtenis. Die avond stond mijn
telefoon niet stil.

4\

1,7

Woedende ouders vroegen me waar ik het lef vandaan
haalde om deze geschiedenis te vertellen.
"U mag dat niet eens weten", beet eên boze vader me toe.

Toen ik hem vertelde, dat Ík het hierbovên genoemde
boekje gelezen had en ín mijn boekenkast had staan, riep
hij: 'U mag dèt boek niet eens bezitten!" Nadat ik hem
vriendelijk had verteld, dat ik zelf wel bepaaide welke
boeken er in mijn boekenkast kwamen, wierp hij de hoorn

.t^

op de haak.
Later begreep ik pas tot mijn stomme verbazing wat de
boze man had bedoeid. Het be$ruste boekje was namelijk
in die tijd uít de Baarnse boekhandels en uit de Baarnse

bibiiotheek verwijderd.

Overigens was het niet moeilijk deze vorm van piëteit of
censuur naar keuze te ontlopên, want het gras in elke
boekenzaak van alle buurtgemeenten te koop.
Dc vcrgctcn zgrcrvcr

Een tweede zaak, die de emoties eveneens zeer hooq deed
oplopen en in 1924 de nationale en internationale pers

a

haalde, was de dood van de zwerver P.Richter. Deze
marskramer-zwerver, die regelmatig een nachtverblijf
zocht in het Baarnse politiebureau of in een van de
bureèus van de omliggende gemeenten, meldde zich ook op
25 maart van dat jaar bij het Êaarnse bureau.
Richter werd zoals gevroonlijk ingesloten in het
alleenstaande aryestantenlokaal om de nacht door te
brengen,

In die tijd

beschikte

het bureau nog niet over

cellen

binnen het grebouw. Ze lagen erachter aan de zijkant van
het gemeentehuis, ongeveer op de plaats van de huídige
Oudheidkamer.
De dienstdoende wachtkommandant maakte echter de grote
fout hêm niet in te schrijven. Omdat de verstandhoudingf
tussen de twee $rachtkommandanten nogal slecht was,
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vraardo9r ze niet met elkaar spraken, rrerd de
aanwezígheid van Richter ook mondeling niet
doorgegeven. Het gevolgt wae, dat men de man totèal
vergat. Pas achttien dagen later werd hij dood in zijn
cel aangetroffen.
De Baarnaars werden nog jaren daarna spottend
uitgemaakt voor "Vergeet-me-nietjes." Onbekenden legden

elk jaar een bos vergeet-me-nietjes bij het voormalige
cellencomplex
Het gebouwtje heeft nog lanq dienst gedaan o.a. als
stempellokaal van de Raad van Àrbeid. Menige oudere
Baarnaar heeft er nog onèangename herinneringen aan,
De desbetreffende wachtkommandanten en de toenmalige
kommissaris eíerden ontslagen, echter met behoud van
sèlaris, zodat de toegepaste strafmaatregel niet
bijzonder zvraaar genoemd kan worden,
Kennelijk is men Ín Baarn !,rel erg geschrokken, hrant
reeds enkele maanden later beschikte het bureau overeen
goed uitgërust cellenkomplex, hetgeen mèg blijken uit
volgende ooggetuigeverslag,
Eên anonieme journalist van hel blad "Het Leven"
vermomde zich n.l. enkele maanden na de dood van
Richter als zwerver en zocht nachtlogies bij de bureaug
van Baarn en omliggende gemeenten.
Zijn verslag, voorzien van in het geheim gemaakte foto's
werd in "Het Leven" afgedrukt. Ik laat hieronder zijn
.

Baarnse belevenis voloen:

-^|
,,Ziczoo.... drlr ééar - D'e,t looit
wccr!".."
O||t. rwlt?er. t.ru8 oP hêl burcrr'
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HET LEVEN
DE DOODGEHONGERDE ARRff'TANT TE BÀARN

De historie vèn den verhongerden arrestant, den
zlterver P.Richter te Baarn, die op 25 !íaart in 't
alleenstaande arestantenlokaal voor een nachtverblijf
werd ingesloten en ... vergeten(l) heeft heel Nederland Ín
beroering gebrachtl De justitie heeft de zaak in handen,
en wij onthouden ons dus vèn verder commentaar:
Brengen hierboven een kiek van 't in den tuin achter 't
gemeenthuis staande affestantenlokaal.

zv

Politiecorps Baarn 1 aug. 1923
v. Reenen
Duceilier Muller
(CommissarÍs)

(Burgremeester)

Straatman
(Hoofdagent)

Stààndé van lÍnk6 naar rêchtg:
Vos, Vedder, Huisman, Ten Harkel, v.d.Goot, Struik,
De Brêe, Westendorp, v.d.Pol, Krikke, Víeusthof,
v.d.Burgler, Breda, Terpstra, van 't Hof, Vieregge, Peper,
Onk, Êoelens, v.d,Laan, Schaap.
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l[ijn nachtvcrblíJÍ in hêt polltÍêburcau tc Baàrn
"Het zal ongeveer half elf geweest zijn, toen ik het

Baarns politiebureau bereikte. De eerste vraag van de
!,rachtkommandant was; "Heb je geid bi:' je?'
"Geld? Ja maar een schijntje, hoor." antgroordde ik.
Ik deed een grreep in mijn broekzak en diepte er een
handvol dubbeltjes en enige centen uit op. Iten deelde mij
mee, dat ik niet opgenomen zou worden, wanneer ik meer
dan tlree gulden had. "Dat is wel teree gulden", begon de
wachtkommandant te tellen, maar tot mijn groot genoegen
en zijn áchtbare teleurstelling kon hij het niet verder
brengen dan tot eenguldenachtenveertig. "Heb je niets
meer bij je?' wroeg men mij toen '1eg alles uit je zakken
op tafell"
Blijkbaar vrerd alle mogelÍjke moeite gedaan om iets te
vind,en, lrat aanleíding zou kunnen zijn mij te weigeren.
Maar ik vras op mijn hoede gevreest en nijn hele
inventaris bestond slechts uit een rode zakdoek, een
stukje tour,r, een gescheurd zakje met r.rat tabak en oud
mesje. Alles werd netjes op de tafel gedeponeerd. "Meer
niet?" vroeg de wachtkommandant. "Nee meneer. Heus
niet", bezwoer ik. Toen begon hij al mijn zakken te
onderzoeken, doch vond natuurlijk niets meer.
"Zol Nu geef je naam maar op." Daar opende zich voor mij
het land van belofte! Nadat de ge?rone formaliteiten
waren verricht, vroeg mij een der agenten, evenals dat
te Laren en Bussum geschiedde, of ik iets \^rou eten. Ik
bedankte, doch zei, dat ik dorst had. Onmiddellijk bracht
men mij water. Nadat nog eens mijn zakken en negotiekist
lyaren nagekeken kon ik volgen naar de cel. Het
gebouwtje in de tuin, vraar het betreurenswaardig drama

zich had afg€peeld, bleek niet meer in gebruik. men
bracht mij onder in een der arrestantencellen van het
gebou\í zelf. Het waren ruime cellen van naar schatting
drie bij drie meter. Eerst bracht men mij in een cel, die
grenEde aan de agentenkamer, maar toen ik reeds mijn
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Vergetm.
De heer Clinge Doorenbos dicht in óe ,,TeL.i
De verlaten oudc zwelcr,
Moe geloopen door dco dag
Was gelukkig en tevreden
Toen hij op de cet-brb lag.
Voor zoo'n aÍgeleeÍdcn tobbce
ls er niet yeel medelij,
Want zoo'n man betaalt ziin tol nlet
Aan de Groot Maatschappíj.
In het hok voor arrestanten
Kreeg hij gratis nachtv*blijf,
Op de koude, harde slaapplaab
Strekte hij het oude lijf.
Achttien dagcn, achttien nachteo
Gingen troosteloos voorbii,
Niemand dacht asn dezen zwervet
(Net als in de Maatschappij).
,Toen, inééns, kwam de ontde&ting
O, wat een Politiebok I
Achttien dagen, achttien nachten,
Doodgehonderd in het hok......
Alles kwam in volle actie,
Resultaat van 't onderzoek:

De agent

yeÍgat tc kij kel

In hct oÍliciëelc boeh

,. '..i ...

..i rid ?lt

Arme, afgetobde zwerver,
Ben je nou niet dankbaar, blit
Dat je niets meer hoelt le YÍagco
Van die Groote Maatschappij?
Nou ben jii in and're oordcn
Voor een ander ondcrzoek,
Dáár krijg je een beter plaatsjr
ln het OtÍiciêele Boek.

Ár

ar
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jas had uitgetrokken om me op de strozak te leggen,
verzocht men mij te volgen naar de ]aatste cel de gang.
Deze cel zag er uit als de vorÍge cel, Lanqs een der
muren sLond een krib met een strozak, twee dekens en
een kusgen, welke met zwart leer overtrokken was.
Muren, vloer en plafond vraren van beton en in een der
wanden bevond zich een raam met matglas van ongêveer
40 x 60 cm en voorzien van ijzeren tralies. Achter het
matglas brandde een elektrisch lampje. In een der hoeken
bevond zich een vtit porceleinen pot zonder deksel, welke
als closet dienst deed. Verder kon ik nÍets in de cel
ontdekken. llacht, ja toch: links naast de deur bespeurde
ik een ..... elektr*ch belletje! Dat had ik in de cellen te
Laren en Bussum gemist. Het zaq er, als ik mÍj niet
bedrieg, nieull uit en scheen mij toe onlang:s te zijn
aangiebracht.
De agent, die mij begeleidde, vrees ernaar en zei: "Idil je
even die bel proberen? Als er iets is, kun je ons daarmee
vannacht roepen," Ik deed wat mij gevraagfd werd en: ja
hoor, de bel ging!
Ik moet erkennen, dat de cel er zindelijk uitzag. Ook
hier evenwel die hinderlijke lysollucht, die mij het slapen
belette. Midden in de nacht hoorde ik het luikje in de
celdeur openqaan en het iicht ging aan: men kwam er zich
van gewissen of ik er nog lagl En nog leefde? Ik werd te
kwart voor zes gelrekt, schoot mijn jas aan en vond in

de agentenkamer een bord met zes sneden brood, voorzien
van natuurboter en een kroes koffie met melk en suiker.

"Morgen!" begroette men mij,"Goed geslapen? De koffie is
koud. Àls je ze vrarm wilt hebben, kan dat gebeuren." Ik
vroeg mijn brood giedeeltelijk mee te mog,en nemen, omdat
ik slechts trek had in een paar sneden. Dàt werd
toegestaan en toen ik het had opgeborgen in mijn kist,
verliet ik het Baarnse politiebureau en daarmee e,ras mijn
journalistieke opdracht volbracht."
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cel te hebben doorgebracht'
Na er een nacht in de
te Baarn'
poiitíebureau
het
ïË.iJut áá'"t"tt.t

-\

Het nieuwe politiebureau is klaar en half september
begint men het oude te slopen. Binnen enkele dagen zal er

ájn ontstaan, lraarop men uitbreiding van
het gemeentehuis zal realiseren,
De volgende generatie zal niet meer weten, dat er ooit
een bureau heeft gestaan.
'Gelukkig maar, dat er politie i3' en een Historische
Kring om de herinneringren voor het nageslacht te
en kale vlakte

bewaren.

J.Kruidenier

Àrchief van de Historische Kring Baerne
Ult dc gccchicdcnÍc van Baarn. T.Pluim
Dc Baarncc noord, K.Beerman
"Hct lêvcn". iuni 1924
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HR Baarn.

Krlng rrBaernerr s!e1l zlch ten doel het, beyan
en belangstellln8 kweken voor geschledenls in
studeren
he! algeneen en van Baarn Ín het bj.jzonder. ZU tracht dil
doel te berelken door middel van heg organiseren van lezj.ngen, excursles, tenloonstellingen en hel uitgeven van
een eigen fijdschrlft.
Nàasg deze algenene akllv1lelten bestaal de nogelukheld
ioe !e lreden tot de vol8ende werkgroepen:
De Hj.storische

1.

Werkgroep Archeologie

Inlichtlngen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener
3742 IID Baarn. ?e1. 02154

2. wertgroep

-

12,

11656.

Archlefonderzoek

In1l-chtÍngen: E.M.M. van Vugt, Votlenhovenschans 19,
1324 HS Almere. Tel. 0324O-534M21

t7
Prof.

MeÍjerslaan 10,3741
20161 .

4.

\Verkgroep Oudheidkamer

Inlichtingen: R.J.E. Luikinga-Geijtenbeek
Klaproosstraat
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