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BaerneVAN DE VOORZITTER 

En daar hebt u al het eerste nummer van de 
Baerne van het jaar 2016 in handen, met 
veel liefde en toewijding verzorgd door de 
redactie. Bent u ook zo‘n 'stukkiesschrijver', 
zoals onze Carmiggelt van toen het pleeg-
de uit te drukken, dan verzoek ik u dat te 
melden bij Henriëtte Beuk, want zij ziet u 
graag bij de redactie komen. 

Ja beste leden, het jaar 2016 is voor de een 
goed begonnen, voor de ander wat minder. 
We gaan er van uit dat het uiteindelijk een 
heel goed jaar wordt voor ons allemaal.
Wat was de Nieuwjaarsreceptie een groot 
succes. De opening van de nieuwe exposi-
tie 'Het rode dorp' door de heer Hans van 
der Velden, directeur Eemland Wonen; de 
boekenbeurs die door de Oudheidkamer 
en onze Bibliotheek werd georganiseerd; 
de grote hoeveelheid bezoekers, geweldig! 
Ik kan u verklappen dat de verkoop van de 
Baarnse boeken boven verwachting goed 
gaat en dat de bibliotheek met een flink 
aantal boeken is verrijkt. Ook de bezoekers-
aantallen voor de expositie zijn bijzonder 
hoog, wat natuurlijk een opsteker is voor 
samensteller Ton van den Oudenalder c.s. 

Het voorjaar staat in de startblokken en 
dan is het op de Oude Begraafplaats altijd 
een heerlijke periode om te vertoeven. Met 
het voorjaarszonnetje dat door de bomen 
piept is het een fantastische plek! Ga er 
eens heen op een vrijdagmorgen, wanneer 
Taco Hofstra en zijn team bezig zijn om de 
graven in stand te houden en het gras kort. 
Ook de koffie is er lekker. 

Hou het activiteitenschema in de gaten 
op onze website (of haal die even op in 
de Oudheidkamer), zodat u geen belang-
rijke evenementen mist, zoals de jaarlijkse 
excursie die georganiseerd wordt door het 
illustere duo Peter & Peter (Schmidt en 
Wertwijn), aangestuurd door Corrie Jansen. 
En let u ook even op onze adverteerders; 
zij ondersteunen onze vereniging door het 
plaatsen van hun advertentie. Nieuw is 
Slagerij Bokma met zijn heerlijke vlees. Een 
echte aanrader, dat kan ik u verzekeren.

Last but not least, kom naar de Algemene 
LedenVergadering op 22 maart a.s. in 
Het Brandpunt. Voorafgaand de vergade-
ring zullen de bewoners van de Watertoren 
een lezing geven hoe onder meer de ver-
bouwing tot woonhuis is verlopen. 

Een vruchtbaar en vrolijk 2016 gewenst,

 André Mascini
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Baerne 
De oorzaak van de overstroming was een 
noordwesterstorm die op 11 januari 1916 
12 uur lang aanhield. Bij Den Helder werd 
die dag orkaankracht gemeten, dat wil zeg-
gen dat de wind harder dan 33 meter per 
seconde waaide. De volgende dag draaide 
de wind naar het zuidwesten maar bleef 
onverminderd sterk waaien, waardoor het 
peil in de Zuiderzee niet onder het normale 
niveau kon zakken. 
Bovendien kwam 
13 januari in het 
zuidelijke deel van 
de Noordzee een 
tweede depres-
sie voor die een 
zware westelijke 
wind veroorzaakte, 
waardoor het op-
gestuwde water 
vanuit het noor-
den niet weg kon 
vloeien door het 
Kanaal. Dezelfde 
dag rond 17 uur 

nam de noordwestenwind toe en ook de 
vrijdagochtend was er nog een sterke wind 
overgaande in een noordnoordwestelijke 
storm die nog 16 uur zou doorrazen. Van 
half 3 ’s nachts tot ’s morgens 7 uur schom-
melde de waterstand tussen 2m70 en 
2m90 NAP. Aan de ondiepe zuidkant van de 
Zuiderzee leidde dit tot een opeenhoping 
van water dat niet terug kon vloeien en een 

DE WATERSNOOD VAN 1916 

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 1916 kregen veel dorpen 
langs de zuidelijke ‘kustlijn’ van de Zuiderzee te maken met dijkdoorbraken we-
gens een te hoge waterstand die dagenlang zou aanhouden. Door de eeuwen 
heen hadden onder meer de polders van Eemnes tot aan Amersfoort regelmatig 
onder water gestaan, maar nooit zo langdurig. Dit bracht de overheid ertoe om 
werk te maken van de aanleg van de Afsluitdijk, die uiteindelijk in 1932 definitief 
werd opgeleverd. Daarna hebben er nooit meer watersnoodrampen plaatsge-
vonden in het Eemland. Het is inmiddels 100 jaar geleden dat Baarn enigszins te 
maken kreeg met deze wateroverlast, een mooie aanleiding voor een terugblik.

door: Henriëtte Beuk
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weg over het land zocht. De dijken bleken 
niet bestand te zijn tegen de kracht van het 
water. Traditiegetrouw waren de stoomge-
malen vanaf 20 november tot 1 maart uit-
geschakeld, men verkeerde in de veronder-
stelling dat het land geen grote schade zou 
ondervinden als het tijdens de winter onder 
water kwam te staan. Bijkomende factor 
was dat deze gemalen langs de Eem niet 
eens krachtig genoeg waren om de polders 
droog te houden gedurende de herfst en de 
winter, dus het vee stond vaak al vroeg in 
het najaar op stal.

Problemen bij de buren
In de avond van 13 januari 1916 rees het 
water in Spakenburg al boven stormpeil, 
maar men bemerkte de rampspoed vanuit 

de Zuiderzee pas laat op. Er was namelijk 
die avond een brand in het dorp uitgebro-
ken die met man en macht geblust moest 
worden. De wind joeg het vuur steeds op, 
dus het was vechten tegen de bierkaai. De 
vissersbotters lagen niet verankerd in de ha-
ven en  sloegen door de storm en de hoge 
waterstand tegen de huizen aan de Nieuwe 
Haven en de Weikampdijk. Huizen raakten 
ontwricht en de boten liepen averij op. 
Bewoners zochten een veilig heenkomen 
op bovenste verdiepingen en bij de boeren 
liepen de stallen vol water, waardoor het 
vastgebonden vee geen kant meer op kon 
en een tragische dood vond.

In Eemnes ging het die nacht ook mis: om 
21:00 u waren de polders al volgelopen en 
aan het einde van de Meentweg was het 
water over de dijk gekomen, toen burge-
meester Louis Rutgers van Rozenburg zijn 
Baarnse collega Ferdinand Folef d’Aulnis 
de Bourouill waarschuwde en om hulp 
vroeg. De gemeente-architect F.F. de Boois 
en een aantal van zijn medewerkers trok-
ken vanaf de loods van gemeentewerken 
aan de Zandvoortscheweg met een met 
zandzakken gevulde wagen richting de 
Wakkerendijk, maar hij zag bij Groeneveld 
al dat de situatie erger was dan verwacht. 
De wateroverlast bij de Drakenburgergracht 
werd kundig ingedamd en vervolgens ging 
de groep waterbestrijders door naar Eemnes 
om bij de T-splitsing met de Laarderweg 
een nooddam op te werpen met hulp van 
de opgetrommelde militairen die in kamp 
Laren gelegerd waren. Deze dam voor-
kwam het onderlopen van de belangrijke 
verkeersweg naar Amsterdam.
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Bij het krieken van de ochtend za-
gen De Boois en zijn mannen vanaf de 
Zandvoortscheweg een gigantische wa-
terplas in de polder en gaten in de dijk bij 
Eembrugge. Timmerman Dop kwam toen 
net in zijn bootje aandrijven vanuit Eemnes 
en de heren De Boois, Duist en De Graaf 
stapten aan boord om poolshoogte te ne-
men in Eembrugge. Die dag werden 25 
kelders aan de Zandvoortscheweg leegge-
pompt en dat was het ergste wat de be-
bouwde kom van Baarn was overkomen.

Aan de noordelijke gemeentegrens bleek de 
situatie wel rampzalig. Rond middernacht 
stroomde het water de brugwachterswo-
ning aan de Eem in en de bewoners van 
het Baarnse Zuidereind en Eembrugge had-
den het zwaar te verduren, net als hun vee 
en hun boerderijen. Doornat en verkleumd 
hadden zij het vege lijf weten te redden 
door naar (hooi)zolders te verkassen en 
vrijdagmiddag kwamen er al mannen uit 
Baarn de getroffenen ophalen om in die 
plaats tijdelijke opvang te genieten. Er was 
een gulle ontvangst met volop eten en drin-
ken georganiseerd in hotel/café-restaurant  
De Pauw (met stalhouderij), van N. Verbeek, 
aan de Eemnesserweg (nu  het leegstaande 
pand van Garage Kooij). Een gymnastieklo-
kaal van de Prinses Julianaschool diende als 
slaapplaats en hier hebben de Eemdijkers 
negen dagen vertoefd. Maandag 24 januari 
kon men weer veilig naar huis terug keren.

Gerrit Hilhorst en zijn vriend Schoonderbeek 
(die vlakbij Gerrit woonde aan de Baarnse 
kant van de Eembrug) moesten het paard 
veilig stellen bij Theus Schothorst aan het 

Zuidereind. Ze konden die donderdag-
nacht net op tijd thuis komen voordat de 
vloed kwam.
Jan Lokman en Nico Bos stonden vrijdag-
ochtend aan de Tromplaan en richtten de 
kijker op de boerderij De Wolkenberg van 
Rijk Hilhorst. Zij  hadden het vermoeden dat 
de bewoners in levensgevaar verkeerden en 
gingen samen met schipper A. Kuijper in 
diens boot op pad. De familie Hilhorst werd 
gered en zij haalden ook Raven en de fami-
lie Vermeulen bij het Zeldertse gemaal op. 
Ook Bouwmeester en zijn gezin zijn gered 
door Schoonderbeek en de gebroeders 
Schimmel. Bij deze boer waren meer dan 
30 stuks hoornvee verdronken, de beide 
paarden hebben 48 uur in het water ge-
staan terwijl ze de hals strekten om het 
hoofd boven water te houden. 
De volgende dag keerden de redders terug 
om het nog levende vee te verzorgen.
 
De gevolgen
Wonder boven wonder was er geen men-
senleven verloren gegaan in Eemnes, 
Eembrugge, Eemdijk, Bunschoten en 
Spakenburg. Maar veel koeien, paarden, 
varkens, kippen, ganzen en schapen wa-
ren verdronken en ook het onroerend goed 
had flink te lijden gehad. Gebouwen waren 
verzonken of ingestort, ook het paviljoen 
van het Baarnse zwembad aam de Eem was 
vernietigd, hele muren weggeslagen, het 
meubilair verbrijzeld en vernield, kleding-
stukken en beddengoed druipnat en weg-
gespoeld, winkelwaren en levensmiddelen 
bedorven en niet meer te gebruiken. In de 
getroffen dorpen lag het werkzame leven 
stil, de scholen bleven drie weken gesloten. 
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Men was ingesloten door het water, maar 
zat zonder drinkwater, er was geen telegra-
fische verbinding meer en ook de postver-
bindingen lagen stil.
Zaterdag 15 januari 1916 werd nog een de-
tachement van 56 militairen, een kapitein 
en een luitenant voor Eembrugge ingezet, 
maar die konden ’s middags om 14:00 u 
weer vertrekken, aangezien de benodigde 
pontons niet gemist konden worden in 
Amersfoort. Onder leiding van de Baarnse 
wethouders jhr. mr. J.H.W. Rutgers van 
Rozenburg en N. Wafelbakker werd voed-
selhulp opgestart. Baarn zorgde voor de 
noodlijdenden aan de Eemdijk, circa 40 per-
sonen werden op kosten van de gemeente 
verpleegd, anderen vonden een gastvrij 
onderkomen bij particulieren. Via het Rode 

Kruis werden vanaf maandag 17 januari de-
kens, kleding en matrassen verstrekt.

Beeld
Coll. HKB, de medaille is van wikipedia.nl.

Bronnen
Archief Eemland
Archief HKB, dossier Eembrugge
Blokhuis, A. en S. Vellenga: Als dam en dijk 
bezwijkt: schetsen van den stormvloed te Bun-
schoten, Spakenburg, Eemdijk en Eembrugge in 
louwmaand 1916 (1916).
Daalen, C.K. van: 'Iets over de gevolgen van de 
laatste overstroming in de provincie Utrecht'  
in De Eembode d.d. 20-6-1916
Moelker, H.P.: De zuidkust van de Zuiderzee, ge-
teisterd door de stormvloed januari 1916 (1986)

Lokale helden
Een jaar later, in juli 1917, kregen elf mannen uit Baarn die zich ingespannen hadden 
tijdens de stormvloed een watersnoodmedaille aangeboden door burgemeester  
jhr.mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg. Gemeente-architect Ferdinand Frederik de 
Boois (*Den Helder, 7-10-1874) ontving een zilveren exemplaar en de volgende per-
sonen kregen een bronzen versie:
Hendrik Schimmel (*Baarn, 28-2-1866), arbeider, Eemweg 15
Wilhelmus Schimmel (*Baarn, 16-5-1872), arbeider, Eemweg 15
Cornelis Schoonderbeek (*Baarn, 16-12-1863), landbouwer, Eemweg 18
Nicolaas Bos (*Baarn, 8-10-1886), werkman, Balidwarsstraat 6
Peter Frans Koops (*Bunschoten, 18-11-1888), werkman, Schoolstraat 51
H. Kuiper (?) werkman, Oosterstraat 55
Jacobus Hendricus Verwoerd (*Baarn, 5-5-1883), werkman, Javalaan 16
Jan Lokman (*Baarn, 11-5-1888), werkman, vertrokken naar Zandvoort, 
heeft de medaille niet ontvangen
Willem van de Steeg (*Montfoort, 21-8-1889), werkman, Balistraat 26
Gerrit Gerritsen (*Bussum, 7-12-1885), arbeider, Jacob van Lennepstraat 19.
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Het Schoutenhuis 1 aan de noordzijde 
van de Brink was door schout Eduard 
Lodewijk Pook van Baggen ingericht. 
Toen zijn opvolger schout Kempe over-
leed, werd op 16 januari 1740 Christiaan 
Wijardi Plesman in die functie aange-
steld, maar die bleek niet zo tevreden 
te zijn met de ambtswoning. Er stond 
een boerderij achter de Pauluskerk die 
hij kocht en vervolgens liet slopen om er 
een flink herenhuis te laten bouwen, dat 
'Mes Délices’ genoemd werd (oftewel 
mijn genoegen).
Plesman was rond 1700 geboren als 
zoon van de predikant Simon Gottfried 
Plesman in Pilsum, in het Duitse Oost-

Friesland, vlakbij de monding van de 
Eems. Hij trad in de voetsporen van 
zijn vader en studeerde theologie 2 in 
Franeker. Als predikant was hij in 1725 
in dienst van de VOC kamer Amsterdam 
getreden en hij bekleedde dit ambt ach-
tereenvolgens in Malakka (aanvang 26-
6-1726), in Onrust in de baai van Batavia 
(aanvang 12-12-1730) en vanaf 1733 in 
Batavia zelf. In die laatste plaats huwde 
hij op 27-7-1725 Susanne Vogtelen, 
weduwe van Eldert Ongewassen, bin-
nenresident van het Chinese hospitaal. 
Zij overleed in juni 1736 en Plesman 
hertrouwde in Batavia op 14-7-1737 
met Petronella de Voogt, weduwe van 

BaerneMES DÉLICES, HET HUIS VAN DE SCHOUT 

Op de plek waar nu al ruim een eeuw het gemeentehuis van Baarn staat, stond 
in de 18e eeuw ook al een gebouw voor de lokale bestuurder en handhaver der 
wet. Het herenhuis Mes Délices werd in 1740 gebouwd als riant alternatief voor 
het Schoutenhuis aan de Brink, dat als oudste monument van Baarn nog steeds 
fier overeind staat. Hoe de sloop van een boerderij achter de Pauluskerk leidde 
tot een groot domein waarover de gemeente nog steeds beschikt, wordt in on-
derstaand artikel toegelicht. 

door: Henriëtte Beuk

Ca. 1745 Ca. 1860
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ds. Petrus Hoevenagel (afkomstig uit 
Leiden). De moeder van Petronella was 
Maria Constantia de Haaze, afkomstig 
uit Middelburg, die in 1726 hertrouwd 
was met Johannes Lenegra, opperchi-
rurgrijn en voormalig lid van de Heeren 
Heemraden van Batavia en ommelan-
den. De vader van Petronella was Rutger 
de Voogt, een onderkoopman van 
Duitse afkomst in dienst van de VOC ka-
mer Zeeland en hij was reeds overleden 
toen Petronella trouwde met Plesman.
De toekomstige schout van Baarn 
bewoog zich dus in de kringen van 
Nederlandse notabelen in Oost-Indië. 
Nadat hij met zijn zwangere echtgenote 
Petronella in 1739 per schip terugkeerde 
in Nederland, kocht Plesman op 16-12-
1739 van Willem Janson een pakhuis 
met huis en erf aan de Amsterdamse 
Elandsgracht, tussen de Hazenstraat en 
de Lijnbaansgracht, waarin een suikerraf-
finaderij was gevestigd. Een zekere han-
delsgeest en welstand kunnen wij hem 
dus niet ontzeggen. Zijn schoonmoe-
der moet zeer vermogend zijn geweest, 
want niet lang na de terugkeer naar 
Nederland, kocht zij het buiten Vrede en 

Rust in Maarssen en zij hernoemde het 
De Hazenburg 3. Tevens bewoonde zij 
een pand in de Utrechtse binnenstad, 
aan de Sint Pietersdam.

Het ambt van een schout
Vanaf de Middeleeuwen lag de bewa-
king van de openbare orde en de uitvoe-
ring van de rechtspraak in handen van 
schout en schepenen. Aangezien Baarn 
een heerlijkheid vormde met Soest, Ter 
Eem en Eemnes stelde de heer van de 
heerlijkheid de schout en schepenen 
aan. Op 3-9-1674 droegen de Staten 
van Utrecht het domein over aan stad-
houder Willem III, maar bij diens over-
lijden verviel het weer aan de Staten. 
In 1714 kocht prinses Maria Louisa van 
Hessen-Kassel (moeder van stadhouder 
Willem IV) de ambachtsheerlijkheden 
Soest, Baarn en Ter Eem van de Staten 
van Utrecht, waardoor Plesman aan 
deze koninklijke hoogheid verantwoor-
ding moest afdragen. 

De taken van een schout
Dorpen maakten doorgaans deel uit van 
een heerlijkheid. De heer van het dorp 
bemoeide zich vaak niet met de dage-
lijkse gang van zaken en benoemde een 
schout om in zijn naam te handelen. 
Deze kreeg, naast de justitiële taken als 
openbaar aanklager en hoofd van het 
opsporingsapparaat, ook een bestuur-
lijke verantwoordelijkheid. De schout 
werd aangesteld als hoofd van de sche-
penbank. In die functie was hij niet al-
leen voorzitter bij rechtszittingen, maar 
ook bij bestuurlijke vergaderingen. Ca. 1900
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Vergelijkbaar met de functie van de te-
genwoordige burgemeester had de 
schout de taak om als beambte in dienst 
van zijn heer de leenmansplichten te in-
nen en schulden te delgen. In de oud-
germaanse rechtspraak (ding) is de 
schout de voorzitter en heeft hier een 
drieledige functie. Hij vormt samen met 
de schepenen en de secretaris het dage-
lijks bestuur van de gemeente. Daarnaast 
is de schout de aanklager in criminele 
zaken, en zit hij de rechtszittingen van 
de schepenbank voor. Tenslotte is hij 
hoofd van politie. Als voorzitter van het 
plaatselijk bestuur, hoofd van de plaatse-
lijke politie en officier van justitie lijkt de 
functie van schout nog het meest op die 
van de huidige burgemeester. In de 18e 
eeuw verandert de naam schout in dros-
saard. Na de instelling van de gemeen-
ten onder Napoleon in Nederland in 
1811 wordt de naam 'maire' ingevoerd 
voor burgemeester, die in 1814 wordt 
gewijzigd in burgemeester, in 1817 
weer in schout en in 1825 definitief (per 
Koninklijk Besluit) naar burgemeester.

De nieuwe ambtswoning
Het Schoutenhuis zal vermoedelijk op 
Petronella en haar moeder een te be-
nauwde indruk hebben gemaakt, waar-
door de impuls gegeven werd om een 
groter huis te  betrekken. En groot werd 
Mes Délices: beneden had het zes ver-
trekken, waarvan drie behangen waren, 
en voorzien waren van Italiaanse schoor-
stenen en spiegels, en een fraai uitzicht 
boden. Dit behangen wilde zeggen dat 

de wanden met wandkleden of bewerkt 
leder bekleed waren, terwijl de andere 
vertrekken een witte muur vertoonden. 
Boven bevonden zich drie grote en twee 
kleine kamers, en over het gehele huis 
liep een zolder die als kleerzolder was 
ingericht. Voorts bevatte het huis nog 
een provisiekamer. Dan waren er bene-
den twee afzonderlijke kelders aan de 
voorzijde en twee aan de achterzijde 
van het huis. Verder een kookkeuken, 
met twee pompen, die uitzicht op de 
achtertuin bood. Bovendien was er een 
stalling voor vier paarden, koetshuis, 
hooi- en turfzolder, met slaapplaats voor 
de knecht,  en een tuin die geheel door 
een houten schutting was omgeven en 
beplant was met vruchtbomen.
Door aankoop was het grondbezit tel-
kens uitgebreid en zo kon worden  op-
gemaakt dat deze schout een ‘deftig 
heer’ was en kapitaalkrachtig boven-
dien. Geen wonder dat Plesman die be-
gon met het ambt van schout in de loop 
der jaren kerkmeester werd: als beheer-
der der gelden zowel van de ‘politieke 
armen’ 4 als van de diaconie, was hij een 
man van gezag en invloed.

In 1743 kocht Plesman het Schoutenhuis  
(ƒ 4.800) met nog een huis, erf, herberg 
en hof daar het gerechtshuis gehouden 
wordt en het statenwapen  uithangt. Het 
huis Mes Délices werd nu het huis van 
de schout en het gerecht verhuisde van 
de herberg Het Statenwapen 5 naar het 
Schoutenhuis. 
Niet alleen het grondbezit en het aan-
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zien van Plesman groeide: het gezin 
kreeg vijf kinderen: Simon Willem (ge-
doopt 12-6-1740), Willem Jakob (ge-
doopt 11-11-1742), de tweeling Maria 
en Engelina (gedoopt 18-10-1744) en 
Rutger Henrikus (gedoopt 27-7-1749). 
Schoonmoeder Maria Constantia is bij 
alle doopgelegenheden de enige ge-
tuige. Maar een jaar na de doop van de 
laatstgeborene was er niets meer over 
van het fraaie plaatje, want Plesman 
was in opspraak geraakt wegens ver-
duistering van gelden van de diaconie 
en nam in de avond van 10-11-1750 de 
benen. Daarop volgt op 13-5-1751 de 
scheiding tussen de echtelieden, waarbij 
de voogdij voor de oudste zoon Simon 
Willem naar de vader gaat, maar dat 
wordt op 19-3-1752 gewijzigd, omdat 
Plesman zijn zoon verwaarloosd. Alle 
drie de zoons groeien voortaan op bij 
moeder Petronella. De tweeling is ver-
moedelijk overleden, misschien al kort 
na de geboorte, zij komen in ieder geval 
niet meer voor in de betreffende notarië-
le akten. Grootmoeder Maria Constantia 
overlijdt in 1751 en Petronella is haar 
enige erfgenaam.

Roemloos einde
Hoe het met Christaan Wijardi Plesman 
afliep, is in nevelen gehuld. Op 18-10-
1751 wordt door hem en Petronella nog 
een procuratie voor openbare verkoop 
van de suikerraffinaderij in Amsterdam 
verstrekt aan een makelaar, dan wonen 
de voormalige echtelieden allebei in 
Utrecht. Officieel is Plesman pas in 1752 

uit zijn ambt van schout ‘gedemitteerd’. 
Er is een notariële akte uit 1759 gevon-
den in het Regionaal Archief Alkmaar 
waarin ene Christiaan Weijerz (oftewel 
Wiardi) Plesman afstand doet van iets 
ten gunste van Zacheüs Stoezak, die in 
1734 eerste administrateur was in het 
pakhuis van Onrust op Java. Destijds ver-
bleef Plesman ook op Java, het is moge-
lijk dat hij 25 jaar na dato hulp kreeg van 
een oude relatie.
Van Petronella de Voogt is ook niet veel 
terug te vinden. In een notariële akte 
d.d.  2-12-1769 noemt zij zich wel we-
duwe Christiaan Wyardi Plesman, wan-
neer ze haar zoon Willem Jacob benoemt 
tot executeur over haar goederen en 
effecten in Engeland. Daarmee kunnen 
wij afleiden dat Plesman tussen 1759 en 
1769 overleden moet zijn.
Zijn zoons hebben na de scheiding van 
hun ouders de achternaam van hun 
moeder aangenomen. Simon Willem 
monsterde, na eerdere reizen naar West-
Indië, in 1768 aan bij de VOC kamer 
Amsterdam als botteliersmaat en kwam 
twee jaar later te overlijden in Kaap de 
Goede Hoop. 
Rutger Henrikus werd evenmin oud, hij 
overleed op 14-jarige leeftijd en werd in 
1763 begraven in Maarssen. 
Willem Jacob is de enige zoon die voor 
nakomelingen zorgde en zijn stamreeks 
beslaat vele generaties.

Verkoop van Plesman's bezit
Na het verdwijnen van Plesman uit Baarn 
zat het gerecht met een probleem: er was 
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geen schout en er was geen geld. Twee 
jaar later op 13 mei 1752 werden alle 
bezittingen van Plesman en zijn vrouw 
verkocht, en kocht Jacob van Staden, 
armmeester, voor de diaconie de dorps-
herberg ’t Statenwapen voor ƒ 980. Was 
dit het bedrag dat verduisterd was van 
de diaconieleden? Het gerecht wilde in 
ieder geval beslag leggen op de gelden, 
want schout Plesman had geen rekening 
verantwoording gedaan over de kosten 
en reparaties van kerk en toren, die op  
ƒ 6.000 waren begroot en voor rekening 
van het dorp kwamen.

Mes Délices werd op 31-5-1752, in op-
dracht van Plesman, verkocht aan mr. 
Huybert van Rijck, raadfiscaal over 
Noord- en Zuidkust van Afrika. Deze 
Van Rijck werd in 1753 schout en gader-
meester der hoge heerlijkheid van Baarn 
en Ter Eem. Ook deze schout begon met 
het bezit uit te breiden, door een gedeel-
te van de kerkhofruimte aan zijn tuin toe 
te voegen. Zo kocht hij op 8 augustus 
1755 een huisje achter de kerk aan de 
Holleweg (later Laanstraat). Dit kan het 
oudste gedeelte zijn van het in 1805 
aangebouwde huis De Verroeste Schaar. 
Wanneer mr. Van Rijck op 28 maart 1767 
zijn ogen sluit, laat hij weduwe Anna 
Christina Smith met zes minderjarige 
kinderen achter. Zij erft het Baarnse be-
zit van een halve morgen groot met de 
tuinmanswoning Nimmerdor, koestal, 
hooiberg en mestvaalt, en hertrouwt 
met Pieter Ader. 
In 1766 is zij inmiddels gescheiden van 
Ader en verkoopt het huis Mes Délices 

voor ƒ 3.825 met verdere bezittingen 
aan mr. A.M. Temminck, commissaris 
der stad Amsterdam, die Nimmerdor voor 
ƒ 180 in handen kreeg. Ook deze man 
was op uitbreiding bedacht en kocht in 
1777 nog 180 roeden bouwland ten zui-
den van de Holleweg.

Van ambtswoning naar buitenplaats
Met het overlijden van schout Van Rijck 
kwam er een einde aan de schouten-
huisfunctie van Mes Délices. In 1781 was 
dit herenhuis nog in handen van mr. 
Temminck, en of het huis nu door verster-
ving of vererving in bezit is gekomen van 
de secretaris Ocker van Schuylenburgh 
van Haarlem weten wij niet; wél dat hij in 
1784 het huis met tuinmanswoning en 
moestuin verkoopt aan de echtelieden 
Jorinus Martinus Vos-Bongardt, kanun-
nik van het kapittel van Oud-Munster te 
Utrecht, voor ƒ 10.000. Deze vergroten 
in 1791 het terrein door van Reinhardt 
Scheerenberg – de eigenaar van Peking 
– een daghuurderswoning, die tot twee 
woningen ingericht was, met erf en werf 
te kopen voor ƒ 190.
Drie jaar later kochten de heer en me-
vouw Vos-Bongardt van jkvr. A.C.G. 
Bosch vrouwe van Bunschoten, een stuk 
grond met eiken beplant, doch vanouds 
een ledige huisplaats en hofstede, waarvan 
ten noorden wonende Dirk Kuipers, voor 
ƒ 80 vrij geld. Uit deze aanduidingen kan 
worden opgemaakt dat dit de gronden 
zijn waar nu het Oranjepark is.
Acht jaar later (in 1802) verkocht weduwe 
Vos-Bongardt Mes Délices en al wat ertoe 
behoorde aan de toenmalige bewoner 
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van het in verval geraakte Drakenburg, 
de heer Gysbert Hermannus Mulder. Hij 
bleef niet lang eigenaar: in 1802 voor  
ƒ 8.000 bezitter geworden, deed hij het 
in 1809 over aan de familie Six.

Uitbreiding der bezittingen
Mevrouw Jacoba Hulft, douarière mr. 
Nicolaas Six (1763-1807), kocht het 
huis, de dubbele bank in de kerk, twee 
daggelderswoningen onder één dak ge-
legen naast de tuinmanswoning no. 63 
(Nimmerdor), een bosje iepen- en eiken-
hout, gelegen ten zuiden van het huis 
van Dirk Kuipers. Zij schafte dit alles aan 
voor ƒ 12.500. In 1810 verleende het 
toenmalige gemeentebestuur haar toe-
stemming de gemene weg, die over 
haar grondgebied liep, te verleggen en 

te verbreden, zodat hij ten zuiden van 
het huis van Dirk Kuipers zou lopen. 
Deze weg kreeg later de naam van het 
‘kerkepaadje’ en werd door het Baarnse 
bos de kortste verbinding met Soestdijk.
Tien jaar later, in 1820, kocht mevrouw 
Six-Hulft van Jacob van Dijen een mor-
gen driestland, om in 1842 van Lambert 
van de Geer  14 roeden, 18 el, 16 palm 
bouwland te kopen, waardoor dit ge-
deelte van haar bezitting flink in waarde 
steeg.
Nog in 1834 kocht mevrouw Six hier 
grond aan waarmee het terrein achter 
het herenhuis werd vergroot. Zo was de 
toestand van Mes Délices en omgeving, 
wanneer mevrouw Six met haar twee 
dochters in de zomermaanden naar 
Baarn kwam. Op 8 september 1830 

Kadasterkaart 1832 – de gestreepte kavels zijn het grondbezit van Mes Délices, dat zich ook nog uit-
strekte naar het westen met het grote rechthoekige perceel  (hisgis.nl)
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had hier het huwelijk tussen haar oud-
ste dochter jkvr. Johanna Philippina met 
mr. Jan Jacob Pieter Herseele plaats, die 
sedertdien zijn schoonmoeder bij ver-
schillende gelegenheden vertegenwoor-
digde. 
Heeft de dood op 3 maart 1842 de 
oude mevrouw verrast dat zij, die zeer 
nauwkeurig scheen, verzuimd had haar 
laatste wil op schrift te stellen? Een jaar 
later, op 11 mei 1843 had voor nota-
ris J. Crommelin de boedelscheiding 
plaats. De jongste der twee zusters, jkvr. 
Johanna Jacoba Six kreeg het huis Mes 
Délices, plus de twee huizen achter de 
kerk, de percelen weide-, hooi- en bouw-
land, hakhout en moestuinen. Kortom 
alles wat in Baarn het eigendom der fa-
milie en rondom het huis gelegen was.
 
In 1844 kreeg jkvr. Six het nog voor el-
kaar dat het voetpad dat over haar ter-
rein van de toen genoemde Holleweg  
achter de huizen met het rieten dakjes 
en langs het eerder genoemde huis van 
Dirk Kuipers De Verroeste Schaar naar de 
Soestdijkerstraatweg liep, verlegd werd 
naar wat nu de Oranjestraat heet.
Ruim twintig jaar heeft jkvr. Six alles het 
hare mogen noemen en na haar over-
lijden op 20-1-1866 werd haar zuster 
Johanna Philippina van Heersele-Six ei-
genaresse van het Baarnse familiebezit. 
Alleen was er voor haar echtgenoot een 
beperkende bepaling, namelijk wanneer 
Johanna Philippina overleed, en hij na 
haar dood niet hertrouwde, dan behield 
hij levenslang het vruchtgebruik van 
haar nalatenschap. De heer Van Herseele 

heeft deze bepaling geëerbiedigd en tot 
zijn laatste ure, dat in 1899 kwam, ge-
stand gedaan, Hij was in Baarn een ge-
ziene persoonlijkheid, zoals zijn geschil-
derd portret in de Herensociëteit aan het 
Stationsplein bewijst. Van 1809 tot 1899 
was Mes Délices in het bezit van de fa-
milie Six geweest, maar op 20 mei 1889 
kwam alles ter veiling in Amsterdam.

Laatste eigenaren van het herenhuis
Het huis en de rest van het 8 ha grote 
bezit werd nu eigendom van de heer E. 
Stoop te Amsterdam. Deze bracht grote 
veranderingen in het huis aan, het werd 
geheel gemoderniseerd. Na het vroegtij-
dig overlijden van haar echtgenoot ver-
kocht weduwe Stoop het bezit op 26-3-
1906 voor ƒ 36.000 aan de gemeente 
Baarn. Maar zij stelde één voorwaarde: 
op de uiterste hoek van haar terrein, 
waar nu de Oranjestraat, Leestraat en 
Stationsweg een viersprong vormen, 
had zij een koepel staan en die plek wilde 
zij gereserveerd zien om daar een kleine 
villa te bouwen voor zichzelf. Haar wens 
werd gerealiseerd en zo verrees hier voor 
haar in 1908 de villa Quatre Bras (oftewel 
viersprong). Deze villa (Stationsweg 29) 
werd later in de jaren 1970 ook door de 
gemeente Baarn aangekocht, inwendig 
veranderd en verbouwd, en met de in 
oktober 1959 aangekochte huizen, hoek 
Nijverheidstraat, Stationsweg en het 
Oranjepark met het politiebureau met 
het gemeentehuis één geheel uitma-
kend, kwam het aloude grondbezit van 
de Brink tot aan de Oranjestraat weer in 
één hand.
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Een nieuwe zetel voor het gemeente-
bestuur
Het oude herenhuis Mes Délices werd in 
1906 afgebroken en bij de afbraak ont-
dekte men een steen waarin het jaartal 
1741 gebakken was. Ook op een van 
de zolderbalken werd dit jaartal aange-
troffen. Honderdvijfenzestig jaar waren 
deze cijfers verborgen gebleven en was 
het huis een sieraad voor de oude Brink 
geweest. Het moest plaats maken voor 
een nieuw gemeentehuis, ontworpen 
door de heer F.F. de Boois, gemeente-
architect en directeur der gemeentewer-
ken. De bouw was voor ƒ 50.196 aan-
genomen. De bouwkosten zullen, na de 
inrichting en de aankleding, de kluis op 
de eerste verdieping, wel niet beneden 
de ton zijn gebleven. 
Later vond – bij de uitbreiding der ge-
meente – meer dan één inwendige ver-
andering plaats. Enkele diensten, waar-
onder Publieke Werken, moesten buiten 
het gebouw onderdak vinden. Aan de 
Stationsweg, op het voormalige domein 
van Mes Délices en Quatre Bras werden 
de diensten van politie, ontvanger en so-
ciale zaken, en speelvelden voor de sport 
ondergebracht. Deze gebouwen werden 
in de jaren 1970 echter gesloopt voor 
een uitbreiding van het gemeentehuis. 
Het raadhuis van De Boois staat echter 
nog steeds te pronken aan de Brink, van 
oudsher dé plek voor het Baarnse ge-
meentebestuur.

Dit artikel is een bewerking van het artikel 
van J.K. van Loon, eerder verschenen in de 
Baerne (1976).

Beeld 
Voor zover niet anders aangegeven, coll. HKB.

Bronnen
Archief Eemland
cbg.nl
gahetna.nl
hisgis.nl
wiewaswie.nl
Loon, J.K. van: ‘Baarns gemeentehuis of de lot-
gevallen van een schoutenhuis en omgeving’ 
in Oud-Utrecht, no.12-1963 

Noten
1. Over vroegere schoutenhuizen wordt geen 

melding gemaakt. Het huis Brink 10 is het 
huis dat door de eeuwen heen de naam 
van schoutenhuis gedragen en behouden 
heeft.

2. Disputatio theologica de vera notione legis & 
varia (Franeker, 1722)

3. Dit buiten wordt in 1749 verkocht aan haar 
neef Willem C. Jonck. Maria Constantia de 
Haze overlijdt in 1751 te Utrecht en ligt 
begraven in Maarssen.

4. Politieke armen waren personen die niet 
tot de hervormde kerk behoorden.

5. Deze herberg stond haaks op de Pau-
luskerk, op de hoek van de Brink met de 
Bosstraat. Op deze plek verrees later de 
pastorie.
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Baerne 
Het jaarlijkse uitstapje van de leden van de HKB op 19 september jl. ging dit jaar 
naar museum Huis Doorn. Niet zo ver weg, en misschien was dat de reden dat 
de bus niet helemaal vol zat: een aantal leden had Huis Doorn al zelf bezocht. 
Toch was dit bezoek beslist de moeite waard. Want niet alleen kregen we onder 
leiding van een gids een uitvoerige rondleiding door Huis Doorn zelf, ook de 
tentoonstelling Tusschen twee vuren over Nederland en de Eerste Wereldoorlog 
gaf in een notendop een compact, maar rijk gedetailleerd overzicht van hoe het 
neutrale Nederland toch op allerlei manieren te maken kreeg met deze oorlog. 

door: Marjo Stam

EXCURSIE HUIS DOORN

Na aankomst in druilerig Doorn werden 
we met koffie en appelgebak ontvangen 
in de fraaie Oranjerie. Buiten regende 
het, binnen was het warm en klonk er 
een gezellig geroezemoes van de deel-
nemers aan de excursie. Daarna kon 
ieder in eigen tempo, in het naast de 
voormalige garage aangebouwde nieu-
we paviljoen, langs de expositie over de 
Eerste Wereldoorlog slenteren en de vele 
voorwerpen en foto’s voorzien van the-
matische, beknopte informatie in zich 
opnemen. Na een lekkere en gezellige 
lunch splitste de groep zich voor een 
rondleiding door het voor-
malige huis van Duitse keizer 
Wilhelm II die na het verlies 
van de WO-I naar Nederland 
gevlucht was. De enthousias-
te vrijwilligers-rondleiders ver-
telden uitgebreid en met veel 
aandacht voor bijzondere de-
tails over het leven van de kei-
zerlijke familie in Huis Doorn. 
Zo uitgebreid, dat de musici 
van Concert Trio ‘Serenata’ al 

enige tijd zaten te wachten tot iedereen 
na de rondleiding was teruggekeerd naar 
de Oranjerie. De dames-musici hadden 
daar zichtbaar geen moeite mee: vol 
enthousiasme en schwung speelden ze 
hun klassiek concertje op fluit, harp en 
viool, waarvan de deelnemers voorzien 
van een kopje thee en petitfours over-
duidelijk genoten. 
Zo werd het een afwisselende en rijk ge-
vulde dag, met dank aan het enthousi-
asme en het voorbereidende werk van 
de organisatoren Corrie Jansen, Peter 
Schmidt en Peter Wertwijn. 



- 19 - Baerne, maart 2016

BaerneGIFTEN VIERDE KWARTAAL 2015

Dit kwartaal is de schat van de 
Oudheidkamer met maar liefst 57 objec-
ten uitgebreid, waaronder 13 boeken, 
4 kunstwerken en 17 promotie-artikelen. 
Op onderstaande foto ziet u een selectie 
van de recente giften. Wij danken de 
gulle gevers van harte!

Mocht u van zins zijn om op te ruimen 
en treft u tijdens die actie spullen aan die 
van Baarnse afkomst zijn of als onder-
werp Baarn hebben? In de collectie van 
de Oudheidkamer zullen ze een goed 
tehuis vinden.

Hier ziet u het boek Over leven Vught-Auschwitz-Bunchenwald door Ernst Verduin; een zwart poeder-
doosje met op de deksel de letter H (Hylkjen) en in het deksel een spiegeltje; foto van oma Van der Laan, 
Lage Vuursche (ong. 1875) geplakt op houten plaatje; tekening van burgemeester Miedema in passe-
partout door Anita Lutterop-Schut; stalen naamplaat autorijschool mej. A. Bouwhuijsen, Baarn; een ko-
peren schoenlepel met lange steel, voorzien van het gemeentewapen van Baarn; een damklok, gemaakt 
door Jan van der Laan (horlogemaker bij Daniël) voor damvereniging O.K.K. Oefening-Kweekt-Kennis, 
gebruikt tussen 1940-1960; een zwart geborduurd avondtasje met zilveren sluiting en een PTT-pet.
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Ruim 70 jaar na de bevrijding van Auschwitz en het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is op 27 januari jl, de Internationale Herdenkingsdag voor de 
Holocaust, in het Amaliapark aan het Stationsplein in Baarn een plaquette ont-
huld met 45 namen van Joodse Baarnaars die omkwamen in de concentratie- en 
vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

door: Marjo Stam

BaerneDIT ZIJN DE NAMEN  

MONUMENT VOOR OMGEKOMEN JOODSE BAARNAARS

Al eerder waren diverse pogingen, ook 
door leden van de HKB, ondernomen 
om een monument op te richten voor 
deze omgekomen inwoners van Baarn. 
Pogingen die steeds waren gestrand, on-
der meer door een gebrek aan empathie 
met het onderwerp bij eerdere gemeen-
tebesturen. Het Comité Joods Monument 
Baarn slaagde uiteindelijk toch. En, on-
danks de vertraging, ‘was dat niet te 
laat,’ aldus Peter Schmidt, voorzitter van 
het comité. 

De aangrijpende ceremonie werd op 
deze kille, grijze woensdagmiddag  door 
zo’n 250 mensen bezocht, die luister-
den naar de woorden van nabestaan-
den, liederen gezongen door een ge-
mengd Joods koor uit Amsterdam en de  
toespraken van Peter Schmidt, rabbijn 
Menno ten Brink en burgemeester Mark 
Roëll. De namen op de plaquette van de 
45 uit Baarn weggevoerde en omgeko-
men Joden werden voorgelezen door 
comitélid Cees Roodnat. ‘Mensen blijven 
in herinnering als we hun namen blijven 
noemen,’ aldus Ten Brink. Namen als stil-

le getuigen, om niet en nooit te verge-
ten. Hij noemde het monument ook een 
waarschuwingsteken voor iets dat nooit 
meer mag gebeuren en pleitte voor het 
tegengaan van agressie, haat, racisme en 
discriminatie. 

Nabestaanden onthulden het monu-
ment waarna de genodigden langs de 
plaquette konden lopen,  een steentje 
konden pakken uit de mandjes waarmee 
basisschoolkinderen rond het monument 
stonden, om dat steentje daarna op  het 
monument te  leggen. Een Joodse tradi-
tie: stenen verwelken niet, je kunt ermee 
bouwen. Een teken van doorgaan, sym-
bolisch bouwend op de nagedachtenis 
van de  omgekomenen.  
Burgemeester  Roëll had in zijn toespraak 
al aangekondigd dat ook deze Joodse 
slachtoffers worden opgenomen in de 
jaarlijkse herdenking op 4 mei. Opdat wij 
nooit vergeten.

Beeld 
Caspar Huurdeman.
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Baerne
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Baerne
UITZICHT OP ZEE: UITKIJKTOREN MAARSCHALKSBOS

Baarnaars van zo’n 60 jaar en ouder kennen hem bijna allemaal nog: de uit-
zichttoren die op het hoogste punt in het bosje van IJsendijk, oftewel het 
Maarschalksbos 1,  stond op de plek waar zich nu zo’n beetje het hoogstgelegen 
deel van het parkeerterrein van ziekenhuis Meander bevindt. Allemaal zijn ze, sa-
men met vriendjes, broers, zussen of geliefden, naar de top van de houten toren 
geklommen die eind jaren 1950 al in een deplorabele staat verkeerde: veiligheid 
niet gegarandeerd! Ergens begin jaren 1960 is de toren gesloopt. 

door: Marjo Stam

In de 19e eeuw was het Maarschalksbos 
eigendom van de familie Van IJsendijk. 
Cornelis Lucas Willem Van IJsendijk werd 
in 1800 in Amersfoort geboren en over-
leed in 1870 in Amsterdam 2. Hoe hij in 
Baarn terecht kwam en waarom hij daar 
een bosperceel van zo’n 7 ha aankocht, 
dat oorspronkelijk tot de staatsdomei-
nen behoorde, is onbekend. Wellicht 
omdat hij zich in de omgeving van zijn 
geboortegrond Amersfoort wilde vesti-
gen? Zijn dochter Johanna Margaretha 
Frederika, in de volksmond mejuf-
frouw Van IJsendijk, kwam in 1889 van 
Amsterdam naar Baarn en woonde in 

villa Nieuwerhoek, op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Brink. Zij stelde het 
parkbos open voor een breder publiek: 
in het bosje was een dierenparkje (het 
nu nog bestaande  hertenkamp) en de 
familie had een theekoepel 3 gebouwd 
met een verdieping met balustrade, 
waardoor de bezoekers zicht hadden 
op de Zuiderzee. Op 3 november 1919 
schonk mejuffrouw Van IJsendijk het 
bos aan de gemeente Baarn 4 onder de 
voorwaarde dat het bos onbebouwd en 
publiek toegankelijk zou blijven. In 1924 
schreef Meester Pluijm in de VVV-gids: 
Daar boven op dien heuvel ziet gij het 
voormalig theehuisje van de familie Van 
IJzendijk, thans door den Boschwachter 
bewoond. Van den omloop van dit ge-
bouwtje, in Zwitserschen stijl opgetrokken, 
geniet men een prachtig panorama over 
Eemland; zelfs kan men bij helder weer de 
schepen op de Zuiderzee ontwaren.

Glooiend landschap 
In de jaren 1920 was Baarn een popu-
laire bestemming voor vakantiegangers 
en dagjesmensen. In de 19e eeuw was 

Mejuffrouw IJsendijk, gezeten voor haar villa 
Nieuwerhoek (coll. Hertenkamp Baarn)
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de aandacht voor natuur en landschap 
sterk toegenomen en Baarn was vanaf 
1864 met de trein relatief makkelijk be-
reikbaar, niet alleen als vestigingsplaats, 
maar ook als toeristische ‘attractie’. Er 
was een infrastructuur met hotels en 
pensions ontstaan en een actieve ver-
eniging die de geneugten van Baarn 
promootte. De bossen rond Baarn, met 
name het fraaie 18e eeuwse Baarnse 
Bos, werden meer en meer ontdekt 
als bestemming voor wandelingen en 
dagtochten. Dat gold overigens voor 
de hele Utrechtse Heuvelrug, een land-
schap  dat door de hoogteverschillen in 
het glooiende landschap weidse uitzich-
ten bood op een nog onaangetaste om-
geving. Om nog beter van die uitzichten 
te kunnen genieten, raakte vanaf circa 
1900 het bouwen van uitzichttorens en 
belvedères in zwang en al snel was de 
Heuvelrug ‘bezaaid’ met uitzichtpun-

ten,  zoals de uitzichttoren in het Kaapse 
Bos bij Doorn, maar ook bij Driebergen, 
Zeist, Amersfoort en in ’t Gooi werden 
uitzichttorens en -punten gebouwd. 
Torens die voor het merendeel al weer 
jaren geleden uit het landschap zijn ver-
dwenen 5. 

Werkverschaffing
Nadat mejuffrouw Van IJsendijk het 
Maarschalksbos aan de gemeente had 
geschonken, werd de theekoepel op 
een gegeven moment in gebruik ge-
nomen als boswachters/beheerderswo-
ning 6 en was dus niet meer altijd voor 
iedereen openbaar toegankelijk. Het was 
dan ook niet zo raar dat het college van 
Burgemeester en Wethouders van Baarn 
in 1937 met het voorstel kwam om een 
uitzichttoren op te richten op het hoog-
ste punt in het Maarschalksbos, al was 
de echte 'bouwhausse'  van uitkijktorens 
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toen al weer voorbij. De  aanleiding voor 
de gemeente Baarn tot dit voorstel  was 
allereerst  de economische crisis van de 
jaren 1930. De gemeente was op zoek 
naar werkverschaffingsprojecten en de 
bouw van een uitzichttoren leek een ge-
schikt project. In een schrijven van B&W 
aan de raad van 3 december 1937 staat 
het als volgt verwoord:
Bij ons zoeken naar werkverschaffingsob-
jecten zijn wij tot de overtuiging gekomen, 
dat hiervoor bijzonder geëigend zou zijn 
het oprichten van een eenvoudigen rustie-
ken uitzichttoren op het hoogste punt van 
het Maarschalkerbosch. Na ons ervan te 
hebben overtuigd dat de erfgenamen van 

de schenkster daarmede accoord gaan (de 
akte is op dit punt niet duidelijk) hebben 
wij den directeur van gemeentewerken op-
gedragen een plan alsmede een begroot-
ing van kosten te maken. 
De voor rekening van de gemeente blij-
vende kosten worden geschat op f 4.820, 
waaronder f 3.000 aan loon (waarbij is 
uitgegaan van 168 manweken), welk laat-
ste bedrag weegens besparing op steunuit-
kering met ongeveer f 1.850 kan worden 
verminderd, zoodat de werkelijke uitgaven 
zullen bedragen rond f 3.000.

Nieuwe attractie
Als gevolg van de crisis was het toerisme 
in die jaren tanende: een nieuwe attrac-
tie kon de aantrekkingskracht van Baarn 
wellicht opvijzelen. Met een hoogte van 
40 m zou het een van de hoogste uitkijk-
torens in de regio worden. De Eembode 
d.d. 15-03-1938 plaatste daarover het 
volgende bericht:
De Dienst van Publieke Werken heeft een 
begin gemaakt met de bouw van de uit-
zichttoren. Deze wordt gebouwd op het 
hoogste punt van het Maarschalkerbosch 
en zal een hoogte verkrijgen van 40 Meter. 
De fundeering, bestaande uit vier blok-
ken beton, is reeds gelegd. Hierop zal de 
houten toren verrijzen. Aangezien uitslui-
tend rondhout gebezigd wordt, zal voor 
de bouw gebruik moeten worden gemaakt 
van beugels en bouten die tezamen een 
gewicht zullen hebben van ongeveer 500 
K.G. De toren wordt voorzien van een dak 
en drie omloopen, terwijl onderin een hou-
ten gebouwtje wordt aangebracht dat toe-
gang geeft tot de wenteltrap.De uitkijktoren in volle glorie 
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Na de ingebruikname werd de uitzicht-
toren inderdaad opgenomen in folder-
tjes die de schoonheid en aantrekkelijk-
heid van Baarn aanprezen, en er werden 
– zoals bijvoorbeeld blijkt uit een arti-
keltje in AD/De Eemlander d.d. 27-7-1939  
– o.a. door de Streekvereeniging Bosch 
en Heide, Centrum Nederland 7 tochten 
georganiseerd voor pensiongasten uit 
de aan deze vereniging deelnemende 
plaatsen naar toeristische trekpleisters. 
Baarn was, met onder meer een be-
zoek aan het Maarschalkerbosch (met 

Dierenpark met uitzichttoren) aan de 
beurt op 2 augustus 1939.  
De toeristische opleving, voor zover 
je daarvan kan spreken, was echter 
van korte duur. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog maakte  snel een 
einde aan het recreatief gebruik van de 
uitkijktoren die in de loop van de oor-
log door de Duitsers in beslag werd 
genomen en door de bezetters werd 
verlaagd. Direct na de bevrijding kende 
het  Maarschalkerboschje nog een kort-
stondige opleving: de muziektent van de 
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Brink was in de oorlog naar het bosje van 
IJsendijk verplaatst en daar werden door 
de bevrijders, vooral Canadezen, uitbun-
dige muziekavonden georganiseerd. 

Verwaarlozing
Na 1945 ging de aandacht van de 
overheid allereerst uit naar de weder-
opbouw van Nederland en van Baarn. 
Begrijpelijkerwijs stond het onderhou-
den van een uitzichttoren niet op het 
prioriteitenlijstje, waardoor toren en bos 
in rap tempo achteruit gingen. Wel was 
het  Maarschalksbos eind veertiger- en  
vijftiger jaren een prima plek voor de 
Baarnse jeugd: vol wilde begroeiing, va-
rens, kreupelhout en scharrelbosjes. 
De bekende journalist Willem Oltmans, 
die in zijn jeugd enige jaren in Baarn 

heeft gewoond, schrijft erover in zijn 
memoires 8: 
Op een dag was ik met Toetie Touw naar 
de top van de uitkijktoren gegaan om 
te vrijen. Mijnheer Van Dijk kon vanuit 
het leslokaal van de zesde klas van de 
Nieuwe Baarnse School precies zien wat 
daar aan zondigs gebeurde. Ik had hem 
op de mouw gespeld naar hockeytraining 
te gaan. Ik werd dus gesnapt en heb voor 
straf een dom boekje uit de Franse les in 
zijn geheel moeten overschrijven. Ook van 
mevrouw Van Dijk kreeg ik wel eens straf, 
maar zij bepaalde zich tot het onthouden 
van beleg op mijn boterhammen en acties 
van dat genre. Toch deden zich in die vijf 
jaren nooit werkelijke problemen voor met 
mijn Baarnse pleegouders, aan wie ik lieve 
herinneringen bewaar. 

Het hertenkamp met links de theekoepel, middenachter de uitzichttoren en rechts de muziektent
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De toren werd steeds gammeler en uit-
eindelijk werd deze wegens instortings-
gevaar afgesloten voor publiek en ten-
slotte gesloopt. Nadat het besluit tot de 
bouw van Medisch Centrum Molendael 
was gevallen, waar al  zoveel over is ge-
schreven dat ik er hier niet verder op 
inga, onderging begin jaren 1970 ook 
het theehuisje ditzelfde lot. Gelukkig 
heeft de dierentuin, in de vorm van het 
huidige hertenkamp 9, ondanks diverse 
dreigingen ten aanzien van  haar voort-
bestaan, als enige attractie uit de voor-
oorlogse tijd kunnen overleven.

Met dank aan Tineke Schaars en Kitty van der 
Hage-Rens

Beeld
Voor zover niet aangegeven, coll. HKB.

Bronnen
Archief Eemland
Archief Historische kring Baerne
www.hertenkampbaarn.nl 
Zijlstra, Hans: Een schitterend panorama – 
Uitzichtpunten op de Heuvelrug (Utrecht en het 
Gooi) (2009) 

Noten
1. Pluijm verklaart de naam van het Maar-

schalksbos vanwege het hout uit dit bos 
dat in de Middeleeuwen bestemd was voor 
de maarschalk van Eemland, die op kasteel 
Huis ter Eem woonde.   

2. https://www.genealogieonline.nl/genealo-
gie-koldewijn/I7092.php. Over de familie 
Van IJsendijk is verder weinig bekend.

3. Zie Zijlstra, p. 32: Het begrip koepel slaat 
op kleine vrijstaande bouwwerken met een 
recreatieve functie (…). Het woord koepel 
moet in dit geval niet al te letterlijk worden 
genomen aangezien het een rechthoekig 
bouwwerk betrof

4. Na haar overlijden op 5 december 1921 
werd mej. Van IJsendijk op de Oude Be-
graafplaats begraven. Haar graf ligt naast 
dat van haar in 1912 overleden broer Arent. 

5. Herbouw toren Kaapse bossen bij Doorn
6. Dierenverzorger Van der Ent woonde als 

laatste in het theehuisje. 
7. Deze ‘vereeniging’ omvatte de VVV’s van 

Amersfoort, Baarn, Soest, Soesterberg, 
Hilversum, Zeist, den Dolder en De Bilt-
Bilthoven. 

8. Willem Oltmans, Memoires 1925-1953.
9. Zie voor de geschiedenis van het herten-

kamp: www.hertenkampbaarn.nl

Sloopdatum
Wanneer precies werd de uitkijkto-
ren in het Maarschalksbos gesloopt? 
Dat heb ik ondanks  een uitgebreide 
speurtocht nog niet kunnen ont-
dekken. Het zal ergens begin jaren 
zestig zijn geweest. Wie daarover 
meer kan vertellen, melde zich bij 
de redactie!
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BaerneSCHENKING VAN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 

Met grote regelmaat krijgt de Oudheidkamer materiaal aangeboden als foto's , 
documenten, boeken en voorwerpen die met de geschiedenis van Baarn hebben 
te maken. Een enkele keer bestaat een dergelijke schenking uit aardewerkscher-
ven, flesjes of ander archeologisch materiaal. Deze schenking wordt dan opge-
nomen in de collectie van de Archeologische Werkgroep  ARWE. 
Omdat de ARWE door de Europese regels betreffende archeologische onderzoe-
ken (bijna) niet meer aan opgraven toekomt, zijn wij tijdens de maandelijkse 
contactavonden bezig met het doornemen van de eigen  vondstencollectie. Dan 
wordt ook alle informatie over de voorwerpen en de bijbehorende documen-
tatie onder de loep genomen. Hierbij houden we de regels aan die door het 
Provinciaal Archeologisch Depot te Utrecht worden gehanteerd.

door: Jan van der Laan

Dit houdt onder meer in dat  van alle 
vondsten een aantal gegevens bekend 
moet zijn, namelijk:  
• de schenker  of vinder, 
• de vindplaats, 
• de datum van de vondst  en 
• de omstandigheden waaronder de 

vondsten zijn gedaan. 

In sommige gevallen  kunnen de ge-
gevens voor de ARWE aanleiding zijn 
om nader archeologisch onderzoek te 
doen. Hiervan worden alle gegevens 
doorgegeven aan de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, 
die deze gegevens opslaat in het com-
putersysteem Archis (Archeologisch 
Informatiesysteem). Dit is een databank 
waarin allerlei gegevens over archeolo-
gische vindplaatsen en terreinen vanaf 
de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd in 
Nederland zijn opgeslagen. Doordat alle 
professionele archeologen gebruik kun-

nen maken van het systeem, kunnen ze 
bij bouwactiviteiten in één oogopslag 
zien of er op of in de directe omgeving 
van het betreffende terrein archeolo-
gisch onderzoek is geweest en wat dit 
aan gegevens en vondsten heeft opge-
leverd.

Eén van de zaken waarop de ARWE met 
een onderzoek heeft gereageerd was 
de vondst van een aantal scherven bij 
kasteel Groeneveld. Bij het vervolgonder-
zoek werd in de nabij gelegen slootkant 
een afvalkuil gevonden met een aan-
zienlijke hoeveelheid aardewerkscherven 
uit de 17e en 18e eeuw die wegens hun 
ouderdom aan de beginperiode van het 
kasteel konden worden toegeschreven.
In de collectie van de ARWE bevindt 
zich echter ook een aantal voorwer-
pen en groepen aardewerkscherven 
die in de afgelopen jaren aan de HKB 
zijn geschonken, waarbij de bovenge-
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noemde gegevens niet zijn genoteerd. 
Dit komt omdat het materiaal, bij af-
wezigheid van leden van de ARWE, is 
aangenomen door medewerkers van de 
Oudheidkamer die niet op de hoogte 
waren van deze voorwaarden. Bij ont-
breken van deze gegevens hebben de 
schenkingen, hoe interessant ook, geen 
waarde en zouden dus vernietigd moe-

ten worden. Om deze gegevens alsnog 
te kunnen invullen toont de ARWE bij dit 
artikel foto's van een drietal schenkingen 
in de hoop dat de schenkers zich alsnog 
melden met aanvullende informatie. U 
kunt dan contact opnemen met de coör-
dinator van de ARWE: Jan van der Laan,  
T (035) 54 116 56.

Foto 1 - een gesinterde pot van grijs aardewerk, waarschijnlijk in 2005 geschonken.
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Foto 2 - een zandsteen met slijpsporen, jaar van schenking eveneens 2005.
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Helpende handjes gezocht!
Drukkerij Bakker Baarn wil alle oude jaargangen van de Baarnsche Courant gaan 
digitaliseren. Dat is geen eenvoudige klus, dus hulp is van harte welkom. 
Heeft u interesse om aan dit project mee te werken, laat het dan weten bij de 
gastvrouwen/-heren van de Oudheidkamer, via info@historischekringbaerne.nl of 
bel naar (035) 54 303 77.

Foto 3 - een groep aardewerkscherven die in 2013 of 2014 zijn geschonken.
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