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Data van verschijnen en kopij

Het l-igt in de bedoeling van de redaktie dj.t blad rond het srid-
den van apri 1, juni , augustus, okt ober, december en februari van e1k
jaar uit te geven.

VoorJ-opig is de naarn itBaelnerr gekozen.Of de naam zal veranderen
hangt af van suggesties van de leden van de Historische Kring.
Die de redaktie graag tegemoet ziet.

kopiJ s,v.p. uiterlijk de 1Je van de naand voorafgaande aan
maand van verschijnen j.aleveren bij nevrouw Bíjvanck.

De redaktie.

Bij het eerste nunner van onê verenigingsblad

!{anneer we bij de geboorte van dit blad even terugblikke!. ovel
dê betlekkelijk korte tijd die sedert de oprichting van de llisto-
rische Krihg rt!4g3116rr verstreken isrdan kan het ons treffen dat
onze vereniging onder êen goed gesternte geboren lijkt.
Zo overtrof irnners het aantal aant*ezigen bij de eerstelinforma-
tieve bijeenkonst van geint eresseer den in decenber 1974 ruin-
schoots de verwachtingen van de initiatiefnenersrnaar ook de
ontvangstrdie de ter tafel gebrachte voorstellen ten deel vielt
was bepaald benoedigend.
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Reeds spoedig daaxna vormden zi"ch de eerste werkgroepenrdie
zo$el numerj.ek als kwal,itatief een zodanige bezetting kre-
gen dat zij mêt succes het door hen gekozen terrej"n konden
gaan bewerkea.
De eeest écLatante van díe successenrhet vinden van het doop-
vont bij de Pauluskerk en de nu op handen zijnde tentoon-
stellingrbehoef ik U niet in herinnering te brengen.Beide
gebeurtenissen geven de Hj.storische Kring een duidelijke
plaats in het leven vatr ons dorp.Getuige bijvoorbeeld de in
een vergaderi.ng van een Geneent eraadskomni ssi e gedane sug-
gestie om met betrekking tot het bevaren van raraardêvoll-e
dorpselenenten voorstellen van rtBaernert in te rrrachteno
De verscheidenheid van gêbiêd h'aarop verschillende werkgroe-
pen hun bijzondere aandacht xichten geeft aan hêt door onze
Kring bestreken terrein ruine grenzen. Daarover kunnen wij
ons verheugeno
Toch zou die verscheidenheid en de uorn waarin de instelling
van werkgroepen gestalte heeft gekregên er toe kunnen lêidên
dat de onderlinge kontaktên te l-os zouden worden en men over
en weer niet meer ín voldoende nate van êlkanders doen en
laten op de hoogte zou zi.jn.On dat te voorkomèn is de instel-
ling van dit verenigingsblad zonder twijfel een voortreffe-
l-i jk niddel.Mede daarom is het verschijnen van dit nuomer
een werkelijk heugel-ijk feit.
hÍanneer wij dit blad voor de eerste naal ter hand nernen gaan
de gedachten net waardering uit naar de Archeologische
Werkgroêp die met de rrVuurst e enkoeri errr de stoot hebben gege-
ven tot een eigen blad voor heef trBaernerr en naar hen die
zich net dê 2016 voor inhoud en verzorging van onze vereni-
gingskrant en voo? de regel-naat van haar verschijnên hebben
uillen bêLasten.
Aan hen a]"lên hartelijk dank!

Mr . C. C. M. Col"lard
(voorzitt er )



Jaarverslag 1975 van de llistorische Kring rrBaernêíl

Op '1l decenber 1974 vond de opri cht i- ngsvergade ring plaats in
het Nutsgebouw.Uit deze vergadering lrerd een komrnissierbe-
staande uit de danes AstrorBijvanckrBart en de heren nr.
CollardrVan GiflenrJacobs en Tielenan, gevornd om het vJerk-
plan van de Historische Kring uit te werken.De leden van
deze konrnissie werden op j april 1975 ín het bestuur geko-

Op 14 januari 19?5 r+erden de volgende werkgroepen opgericht:
werkgroep voor het o::ganiseren van een jeugdafdeling;
l'rerkgroep Oudheidkaner ;
werkgroêp Archeologie ;
werkgroep fntervíews ên Reportages.
Algeneae aktiviteiten waren de lezingen met diats van mê-
vrouw Kuyt(ovêr oud Baarn)rvan mevrouw Ástro(met als onder-
werp kastelen langs de Langbroeker . !íet ering ) , van de heer
Heupers(over oud Soest).De heer Th. de Ruig verzorgde in sa-
nenwerking met uevróuw Kuyt en de heer Brouwer een lezing
met diats over oud en nieuw Baarn.Drs. Van Tent hield een
voo"dracht over archeologie en drs. Koster sprak over rreen

geïllustreerde schets van de geologische en bodenkundige
landechapsont v"ikkeli ng van het Gooi en onstrekêntr o Vervolgens
vertêl-de de heer Radstok ons over antiek en de heer Collard
hield een lezing betreffende de jeugdjaren van Gijsbert
Karel- van Hogendorp.Op 2 dênbêr 1975 organiseerde mevrouw
Astró een trver6uldavond j e rr.
Er werden 2 1e denvergaderingen gehoudenrte weten op '11 april
1975 en 3 februarí 1976.
Het fedental:bij de vergadering van oprichting JO personen
aanwezig.Momenteel zijn eï 70 1edêne

Kort verslag van de le denvergadering op 9 naart 19?6 in
rrDe Speeldoostt

i4ededelingen:Kasteel trcanneírburghrr is gedurende I jaar we-
gens restauratie gesloten.Een andere excursie
is in voo rbe?ei dina"



Herleving van de yerkgroep Interviews en Reporta-
ges.VoorsteL aan de leden een naan voor de krant
van de Historische Kring te bedenken.

Beetuurs-
verkiezing : Geen tegenkandidaten.

Mevrouhr Astro i.s afgevaardigde van de werkgroep
Al-gêmene geschiedenis.
Mevrouw Bijvanck is afgevaardigde van de werk-
groep Alcheologie lmevrouw v.d.Brink neent in het
bestuur zitting nanens de werkgroep Oudheidkaner.
De heren Jacobs en Tielenan(de laatste afweziE
net bericht van verhi nderi ng )werden bedankt vàor
hun bestuurslrerkzaanhe de n.

Kaskonrni ssi e : in deze konnissie werden dê heren Braat en Van
der Steeg gekozen.

mevrouvr FoG.Bart-van Eekelen
(secretaris )

Het gironunmer

t?689o ten name
ten grrnst e van

van de Historische Kring rrBaernerr is:

van Rabobank rrBaarnrt 
r Eennesservreg 26rBaarn

rekening ,c47-28292.

Voorlopig programma voor 1)16

2? tot en met 30

zaterdag B rnei

april :tentoonstellíng over de pauluskerk
(zie ook nadere gegevens ovêr deze
expositie in de krant )

:excursie naar Utrechtreen stad.swan-
deling o.1.ï. mej"dï's.L.ran Tonger-
Loo en nêvr.S.Hooykaas-v.d.Berg,
leden van de excursi ekornnris si e Oud-
Utrecht.
Ti jdsduur :'1o-pLn.'13.O0 uur.
Vertrek uit Baarn per trein on 9.Zj
uux o
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Opgaven tot deelnane aan deze excursÍe gaarne vó6r l nei a.s.
bij het secretariaat , Faas Elíaslaan 47rtet.6)7O.
De kosten verbonden aan deze excursie bedragen f 5.-(trein-
retour Utrecht) ea koffie.

Jaarversl-ag penningneester

1.Op 1) apríL 19?5 tijdens huishoudelijke vergadering ín
funktie getredenoVoor deze tijd hebben de heer Col-lard e.a.
de financiën geregeld.
Tegelijkertijd werden in die vergadering de kontributiegel-
derx vaBtgesteld a.v. :

f 30.- voor gezinsle den
f 2O.- voor gewoon 1id
t 1O. - voor jeugdleden.

Z.Een van de eerste zaken die door de penningme est er, in nauwe
sanenwerking rnet de voorzitterrter hand is genonen is het
opstellen en versturen van een verzoek tot subsi di everlening
aan het College van B. en W. van de gêneente Baarn.
Ik kan U tot uijn vreugde nededelen dat de Raad der geneente
Baarn ons verzoek heeft ingewilligd en onze vereniging voor
het jaar 1976-behoudens hogere goedkeuring van de geneente-
begroting-een subsidie heeft toegekend van (naxi naa!)i 75O.-

3.Zoals uit de balansopgave blijkt i6 de financiiile situatie
van de vereniging op dit ogenblik niet ongunstig.Voor de pe-
riode vanaf de oprichting tot aan 1 maart is er een batig
€a1do van f 428.-

4.Dit is nede het gevolg van het feÍt dat een aantal l"eden
de vereniging een zo goed hart toedraagt dat zij kosten ver-
band hoqdende met het rei.len en zeilen van de líistorische
Kring uit eigen middelen bestredea hebben.
Hoewel ik hier a1s penni.ngneester zee? erkentelijk voor
ben neen ik toch dat het juister zou zijn al-s men de genaak-
te koaten bij dê penningneester direkt deklareert.

5.Een andexe oor:zaak voor de gunstige financie-1e positie van
de Historische Kring op dit riornent is het feit dat de werk-
groepen veelal nog in de aanloopperiode verkeren waarin nog



weinig feitelijke kosten gemaakt worden.Ik neem aan dat dit
het konende financiële jaar we1 zal- veranderenoDe plannen
r,rorden of zijn rêeds gesrneedrde hierbij behorende uitgaven
zu1len ongetwijfeld volgen.

6.Ook ziet het er naar uit dat hêt idee van een verenigings-
blad dit begrotingsjaar uitvoering zal vinden.De hierbij
behorende kosteo zult U op de balans olreÍ 1976 terug vin-
den.

7.U kuat Uw kontributie overrnaken op girorekeningnunrner
376890 ten name van Rabobank rtFaarnrrrten gunste van reke-
ningnr. 30\7-28292rtnv. Histoxische Kring t'Èaerne'rronder
vermelding rKontributie 1976 t .

8.Het is gebruikeli-jk dat bij een financieel verslag tevens
een begroting voor het kornende jaar v'rordt gevoegd.
Iiet ontbreken van een begroting ljl6rop dit rnoÍnentrhoud.t
verband net de ontwikke lings fase waarin de vereniging
zich bevindt.Sinds kort is er een andere dan de oorspron-
kelijke organi sati e-opze t in werkíng get"êden die l-eidt
tot een relatieve zelfstandigheid van de werkgroepen.
Deze nerkt ook door op het financië1e vlak.Voor de begro-
ting houdt de nieuwe regeling in dat deze opgesteld wordt
aan de hand van de begrotingen van de werkgroepen en in
overJ-eg net het algeneên bestuur.
Het bleek niet mogelijk deze procedure tijdig voor de ver-
gadering van 15 april te beëindigen.Red.en waarorn op dit
rnoÍnent U een begroting 1)16 nog te goed noet houden.

Hopenlijk zuflen de aanvangsr[oei 1i j khe den dit jaar over-
r'ronnen worden zodat tegen de tijd van het volgende jaar-
verslag de zaken normaal zuLlen draaien.

DoF" van Giffen
(penningne est er )



Balans van de Historische Kring
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Op 19 mei a.s. zal de heer D.Radstok een lezing houden over

'rhêt verhrerven van antiquiteitetr en het vakjargon van dê
antiquairrr.

Plaats en tijd van de lêzing vorden nog bekend gemaakt.

hrerkgroep Algenene geschi edenis

fn de tHeede helft van juni a.s. zal de werkgroep aLgenênê
geÊchiedenis een lêzing organiseren over het onderlrerp
genealogie.
Ook hierover volgen nadere mededelingen.

Programma voar 1977

Het algeneen bestuur verzoekt de werkgroepen hun programma
voor 1977 v66r 26 apriL a.s. op te geven aan het sekretari-
aatrFaas Eliaslaan 47 rLeI" 6970"

Jaarverslag I{erkgroep Oudheidkamer

In het begin waren het vooral nevrouw G.Astro-van Hasselt
en de heren G.Blank en P.Jacobs dierlaten rrij het zo naar
noemenrneusden in de archi e fdozen, nog weinig doelgericht.
Men wilde eerst een algenenê indruk krijgen van wat eï vool-
handen wasivooral dê Íneest opvallendervoor ons interessante
stukken doorlezen.Van echt bestuderênrin ons opnemênrkwan
-^- *.i ^J. --^^1rrvÈí !rsu vEsr.
Mevrouw Astro wierp zich op de kaartenbakrde heer Blank
speurde ondêrtussen naar gegevens over de Holen en de heer
'Jacobs zocht naar onderwerpenrgeschikt voor publikatie
in de Baarnsche Courant of voor gebruik voor dê op te rich-
ten jêugdafdeling.
In sêptenber lJlJ zou er een tentoonstelling gehouden wor-
denrnet als o[de?ríerp de Brin] en de kerk op de Brink.
Dat is toen voor óns neer gericht speurên gerrorden.Door orn-
standighedenrechterrheeit de tentoonstelling niet plaats
kunnen vinden.
f,en piepkleine expositie werd gehouden ter gelegenhí)id van
de opening van trDe Speeldoosnlsarnen rnet de presentatie van de
Baarnse uitgevers en boekhandelaren.
De heren v.d.Steeg en de lui6 zorgden voor 2 rieur^re vitri-
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nes. Ondervte rpên: het ontstaan van Eèmlandroudstê stukkên
en onze schíLders.Deze tentoonstellin6 trok behoorlijke
belangstel1ing en l-everde ook enkelê ni euwe il-eden op'
Nu zijn wij sinds enkeLe rnaanden gerichter aan het verk'
Mevrouu Grootendorst, naat vooral de heer v.d.Pol kontro-
leren d.ê inhoud van de archiefdozen.Dc heêI JacobË legt
lijsten aan van de inhoudrgeeft deze door aan de Gemeen-

te en de redaktie van on8 kontaktblad.
Een grote vooruitgang is ons eigen trhometr waardoor we

oiet neer gebonden zijn aan de kantooruren van de gc-
rleente-ambt enaren.

P.J.H"Jacobs
(secr. werkgroeP
Oudheidkaner )

.Iaarverslag van de Werkgroep Archeologie over 1975

Inhoud :
1 . Bê6tuur
2.Vergadèxíngen
,. VuurÊt eenkoeri er
4.E;ckursies,1ezingen en kursussen
5.Projekten
S.Toekonst
'/ . Konl(l.usL e

1 .3estuur.
Het voorlopiS bestuur dat gekozèn uas bi- j dê oprichtin8svêr
gadering vàn-de llietorische l{ringrop 1l+ januari 1975rhestaa
áe uit iev;. Bijvanck en de hercn Van Giffen en Braat heeft
de eercte aarzelencle schreden van de jonge werkgroep inge-
l-eid.Vooral aan lloor Bijvanck hebben wij veel te dankentaan
gezien zij zi-ch samen lIet .ïojada Verrips-heeft ingezet voor
àns Li jf biact trDe Vuursteenkoórier[(zie hieronder)

(vervo16 op pagina '12 )
o



TENTOONSÏËLLÏNG PAU],USKERK OP DE BRINK.BAARN

?^8-29-80
APRIL

Geopend:

!ro. 14.00 uur tot 17"O0 uur
'19.OO uur tot 21.00 uur

do. 'l4.OO uur tot 1?.OO uur
vrij. 'l1.OO uur tot 17.OO uur.

DE TEI{I|OONSTEI,IÏNG IS OVEI EN ÏN DE PAUIUSKERK I

Collectie foto's, tekeningen, prenten, oude archiefetukken,
betreffende de geschiedenis in en van Baarnrs oudste
noxunent
nêt o.a. het gerestaureerde doopvontrfotote en vondstcn
archêoLogisch onderzoek, diavoorst el"li ngen etc.

DE TOEGANG ÏS GRATÏS

Georgairiseerd doo? de Historische Krin6 rrBaerne rr 
r uerk-

groep Oudhei dkanrer.
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Op B oktober hoorden wij cchterrdat de werkgroep een nieuhr
bestuur zou moeten kiezenraangezÍen zowel Noor Bijvanck
a1s Flud van Giffen Lid líaren gelrorden van het hoofdbestuur
en wil-dên aftreden als bestuursl-eden van de werkgroepo
Sindsdien bestaat het besttrur uit Ank WesterlingrJojada
Verrips(voorzitter)en Bart Braat (sekretaris en sinds kort
ook pennin8rnee et er ) . Aan dit bestuur uerd Noor Bijvanck
t oegevoegrl, onda t zij de redaktrice van ttDê Vu [rst êenkoeri err!
is en tevens a1s lid van het hoofdbestuur al-s kontaktpex-
soon tuasên het bestunr en werkgroep kan fungeren.

2. Vergaderingen.
De fedenvergaderingen van de verkgroep zijn tot dusver a1-
+i i.f lr.i i Á^ r-nÀ- +Lrris gehouden.In totaal zíjn in 1)lJ
6 vergaderingen gehouden.Op 16 april bij Braatrop 14 mei
bij Ank Westerlingrop 11 juni bij Bep Grootendorstrop 8 ok-
tober bij Flud van Giffenrop '12 november bij Noor Bijvanck
en op B januari bij Jojada Verips.Alle vergaderingen
nochten zich terheugen in een goede opkonst ook vooral door
onzê j ongeren.
Het bestuur yergadêrt }egelmatig t.b.v. voorbereiding voor
vergaderingenrprojektenrvoorstellen en naar behoefte,

Je ItDê Vuurst e enkoeri er rr.

Dit is het lijfblad en kan het ha?t en de Ínond van de wêrk-
groep genoend worden.Gestart door Noor Bijvanck en Jojada
Verrips is het blad sprÍngl-evend en kan het zich verheugen
in veel inzendingen van de fe den l inzendingen konpleet net
t êkêningen,l-i t eratuuropgaven, ne dedelingen van gehouden en
nog te houden vergaderingen enz.Er zijn tot op heden 5 num-
mers vers chenen 

" 
Kort gele den werd.besloten de werkgroep

Oudheidkamer gastvrijheid aan te bieden in r'fc Vuursteen-
koerierrhetgeen dankbaa" í.s geaccepteerd.Dit za1 duren tot
dat het blad van de gehele Historischc Kring za1 verschijnen
!{aarvoor de p}annen reeds een jaar geleden zijn genaakt.
Bovêngenoernde bestuursfeden zijn nog stecds het hart van
ons blad.




