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Numme r 8 j anuari 1"977

Redactie:
Mevrouw L.M. Bljvanck-Dingenane
J. Kruideniêr
G. Brouwer
( c orre spondentieadre s 3 Mevrouw L.M. Bijwanck, Van Reenenf-aan 10, Baarn.
te]-. L287'/.)

VAN DE REDACT]3:

De oproep in.irBaernerr nummer f, eigenl-ijk een beet$e een noodkreet, om
een typiste (of typist) in trwastè diensttt, h€êft g:elukkig succes getrad.
De redactie is daar erg bliJ om.

Mewrouw J. van den Brink meldde ons dat haar dochter, Mejuffrouw Loes 
-van den Brinlc, bereid is woortaan hêt typert van dit blad op zietr te 
-nemen. Ook Mejuffrouw Meta Reitsma hêeft zich ópgegeven a1s typistê van

trBaernetr. Hêéa hartelijk dank t

De redactie dankt Mevrouw Kítty Ver?ips voor fre t tot nu toe typen wal tret
verenigingsblad. Kittys dankzij jouw medewerking zag tret maandblad er
steeds zee? verzó?gd uit. Ook h6ó1 hartelijk dank I

Aenslotte eerE €en woord van dank aan Àedereen die maandelijks het b14{
in Baarn bij de leden in de bus stopt.

LEDENLUSTs

Nieuw lid: De Sticlrtse Culturele Raad

INLEVERDN KOPÏJ,
.Art1kelen ower de geschiedenis wan Baarn, ve?s1agen wan wergaderingen
van werkgroepen, a:'t:ike1.en ower Lristorie in he| algemeen etc. zijn
we 1kom !

Tot nu toe is de rêdactiê er niet in geslaagd ten ltyoorraadjerr te vormen.
Reden waarom de redactieleden u (de leden) wqagen om KOPIJ t
S.v.?. inf-êvê?en bij Mewrouw BiJvànck wóór de 15e van elke maand.

},IR. COLI,ARD TREEDT A!'3

De brief die onze woorzitter qo,ltrêe f aan het bestuur van de Historisctre
Kring rrBaernerr en waarin hij aankondigt als voorzitter af te treden, met
ingang van de komende 1êdênver6adê(in€ (in februari a.s.), laten wij
hi.eronder onverkort volgenl
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Baarn, LO decenber 1976 "

I{aarde Medebestuurders,
De Historische Kring Baerne heeft zictr, naar ik meen, een duS.de].iJke
p1aats in onze dorpsgemeenschap verrf,orven en ook haar l-edental mag
een waarborg zí-jn voor haar levenswatbaarheido Daarmede kan de taak,
verbonden aan het initiatief tot oprichting, al-s geëindigd worden
be s chouwd.
Nu j.k mijn weelwuJ-dige en l,angdurige afwezighederr uit Baarn a1s een
belemmêring voor een daadwerkelijk regêJ.matige uÍtoefening van tret
vo orzit tersctrap woeJ. en er bovendien naar uÍtzie mij,,met zo wó i:r$g
moge]-ijk ondêrbrekingen, bezig te trouden met errkele cnderÍrerpen dÍe
reeds lange tijd op mijn programsa staan, heb ik besloten het voor-
zitterschap neer te l-eggen.
Ik za1 U niet betroewen te zeggen dat míjn belangstelJ.ing naar de
Kring zal bJ.ijven uitgaan en dat de rrwaderlijke gevoelensrt die ík êr
voor koester míj steeds bereid zuL1en doen zijn waar moge1ijk haar van
dienst te zijn.
Gaarne zee ík U a1len dank woor de prettige wijze waarop wiJ hebben
kunnen samenvrerkên erl wens ik U een vruchtbare werkzaamtleid Ln het
belang wan de Historische Kring Baerne toe.
Met harteJ.ijke groet en de meeste l.oogachting verbl-ijf ik,

Mr. C.C.M. Coll-ard.

rN BAARN STÁAT EDN HÍ]ISJE
Met deze aankondiging, in de Faarnse Courant wan l.riJdag 1{ j anuari
j.1.r startte een actie, van de Vererrig:ing van Beeldende Kunstenaars
te Baarn en van de Historischê Kring ItBaernerr, tot behoud wan het
karakteristieke truisje aan de Bosstraat.
In verband daarmee is door ons bestuur de vo1€ênde brief uítgegaan
naar de Raad wan de Gemeente Baafn:

Geactrte Dames en Heren,

Namens tmn werenigingen wenden dê ondergetekenden zich tot U ten be-
hoeve van tret beh.ouden warr het oude truisJe dat tegen de achtergevel
staat van de voormalige drcgisterij, thans l{ereldwinkel, aan de
Bosstraat a1hier.
Het is ons bekend dat dit huisje bouvrral.1ig is en dat herstel well-icht
êerr niet ónbeduidend bedrag zal vêrgen.
IÍij wiJ-len er echter op wj.jzen dat het een onvenrangbaar, auth.entiek
en ook representatj.ef overbJ.ijfsel is wan tret type woning:en di.e eer-
tijds de dorpskern wormden.
Door dit truisje te beïrouden wordt een weJ.eprekend stukje Baarnse ge-
schieden1s tastbaar woor de toekomst bewaard.
-2-
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Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat het, weer in rrelstanC ge-
bracht, een bijzonder waardevolle bijdrage zal- geven voor het
sctreppen van een werkelijk levend en sfaerrrol dorpscentrum op en
rond onze Brirrk, zovre.L door zijn hattveroverend uiter].ijk en zrijn
historischê betekenis, al.s ook door de gebruiksfunctie die er aaÍr
gegeven kan worden.
Om onzê verondersteJ.ling bevestigd te mogen zien dat dit vêrzoek

,- algemene weerklantk zal vinden hij de Baarnse bewolking zullen wij
binnenkort aan al-1e Baarnaars de gelegerÉreid bieden door het plaatsen
van een handtekenin€ hun instemming met ons streven tot uiti$g te

- brengen. De betrokken J.ijsten zu1len wij na tret s1uiten wan de teken-
periode gaarnê te Uwer be schj.kking ste].l-enr
Met cle meêste hoogachting,
h.et bestuur van de Vereniging ïret bestuur wan de
wan BeeLdende Kunstenaafs, ÍIistorische Kring ttBaernert,

Mr. C.C.M. Col-Iard Mr. C.C.M. Co].lard
Go Brouwer F.G. Bart-wan Eeke1en
D.J.E. den Boer E. d.d. Steeg

NOGI{AÁLS I{ET HUÏSJE I

Graag de mede\arerking van al]-e leden !

In dit nunuler wan trBaernert windt U een intekenJ.ijst a-ls onderdeel
wan de actie tot behoud wan tret huisje aan de Bosstraat.

: Het bestuur van zoL'el de Kunstenaarswereníging en (natuurlijk) de
Historisctre Kring rtBaerneI wragen U vriende]ijk zoveel rnogeJ-ijk
handtekeningen te verzame.lerr varr in Baarn wonende familielêden,
vriênden en kenníssen:
A1s de J-ijst vol is graag inleveren bij een van de f.eden van de
redactie van dit b1ad.
Olzerigens kunt U daar nieuwe J.ijsten krijgen. De li,jsten zijn boven-
dien verkri jgbaar pí j de Heer Co.LLard en bi j Mevrour^' Bart.
De adressen zij n:
Mr. C.C.M. Co].lard, Bi1derdijk1aaí 34
Mevrouw tr'.G. Bart-wan Eekelen, Faas Dlias1aay: 47
Mevrouv L.M. Bijwanck-Di.ngemans, Van Reenenlaan 1O
G. Brouwer, Sophial.aan 39
J. Kruidenier, SmrrtsJ-aan 2
(aIlen in Baarn)

' WiJ zu11en u van a1J.e resultaten rniddeJ-s dj.t bJ-ad en ook via de
Baarnsche Courant op de hoogte houden.

- ÀKTÏE TOT BEHOUD MET CARÁVAN EN CARILLON I

Zojuist vernemen wij dat binnenkort op de Brink een caravan zal
staan, gedurende de marktdag en de zaterdag(en), rdaar men hand-
tekeningen kan zetten.
Ook za1 op gezette tijden het ca?ilJ"on van de Pau.luskerk een melodie
spelen speciaaf- gêmaakt woor deze actie tot behoud van tret huisje aan
á^ Tl^êê+Éà6+
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BETALEN C ONTRÍBUTÏD :

De Penningmeester van de verenigingr de Heer E. v.d. Steêg, verzoekt
U de contributie voor 1977 te valdoen v66r maatt 1977.
Het gironummer van de Historische Kring is:
37 68 90 ten name wan Rabóbank Baarn, Eemnesserwe g 26, Baanlr
ten gunste van rekeningnuÍrmer 3047-28292.
De contríbrrtie bedraagt f. 1O.-- woor jeugdleden (wan 14 tot en met
r7 jaep) t f. 2o.-- voor het individueel J-idmaatschap van personen van
18 jaar en oude?; f. 3O.-- voor het ge zinsJ-idmaat s chap.

NIETIIÍS UIT DE OUDÏTETDK.AMDR;

Onder d1t hoofd hoopt de werkgroep Oudheidkamer van tijd tot tijd over
de stand van zaken in de bunker te berichten.
De leden van de verkgroep komen gewoonlijk eJ'ke vrij dagavond om +
hal.f acht naar de geweJ-ven ondêr het Gemeentehuis trm gezamonlijk-te
werken (controJ.eren, sórteren, archiveren en snuffelen naar bruikbaar
materiaal- voor gep1ande tentoonsteJ-1in6en).
Op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar moctrten we tiJdens zotít
normale rnrerkavond Mevrouw Dra. Jordens verwelkomen, die onlangs als
museumconsulente voor de provincie Utrectrt is benoemd.
I{at dit ongeveer introudt en voor onze oudh.eidkamer betekent, ïreeft
Mevrouw Jordens vervalgens getracht uit te leggen. Zij zaL voornaneJ-ijk
een advj.serende en coËrdinerende taak hebben. Baarn is uiteraard niet
de enige plaats in onze provincie, waar men een oudheidkamer tractrt
oP- of in te richten of uit te bouwen. Dn woor de toekomst denkt
Mevrournr Jordens'bijvoorbeeld .-aan kleine reizQ4de tent oonste l1ingen,
uiteraard a1leen wanneer ïret onderwerp óok voor andre plaatsen in de
rêgió inte?essant is.
BeJ.angrijk- aldus Mewrouw Jordens - is, dat de oude voorwerpen en ge-
gevens niet a1Leen maar liggen te liggen zoals in vel-e plaatsen nog
het geva1 is, maar dat er iets mee gedaan wordt. BJ"íj was zij dan ook
met onze aktiviteiten; dat niet a11een een klein groepje uitverkorenen
van onze historisctre vóorwerpen en gegevens geni-et, maar dat door
midde.l van expositieborden of vitrines de getrele Baarnse bevolking met
deze rrsQha'itènlcin aanraking komt.
Voor ons is het owerigens prettig te lreten, dat wanneer we met pro-
blemen zi-tterl, een vakvrouw bereid is ons met raad en daad ter zijde
te staan. \e onderwonden dit a1 direkt omdat Mewrouvl Jorderrs een tipje
van d€ sluier oplictrtte ower de rnogelijkheden tot subsldie .(van de
Provincie I ) woor bepaalde tentoonstellingen. MogeJ-iJk kunnen r^/e daar
orrs voordêel mee doen.
Over tentoonstellingen gesproken, onze pJ.aÍrnên zijn3
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Enkele borden met oude sportfotor s (uiteraard van Baarnse vêreni-
gingen) ter gelegenlirdid wan de officiële opening van de Sr,orthal
19 maart a.s. De borden zaIlen een week lang in de entree-hal te
bezichtígen zijn.
'ÍÍe trebben a.l een respectabe1 aantaJ- foto I s (vooral van de voet-
ba1cJ.ubs) r tllêêr' streven êr natuu?1j-jk naar van elke wereniging
tenminste óén of enkele fotors tentoon te stell-en. Vooral varr Ce
oudere zakerr en gebeurtenissen (de wielerbaan b.v.) kurrnen we nog
we,l iets gebruíken. Mocht U of Ur^' famí1ie leden/kenni s sen nog iets
interessants voor ons hebben, wilt u dan contact opnemen metS

Heer Th. de Ruig, August Jansenveg 14, te1. 12737 of
Heer J. v.d. Po]-, Mauvestraat 22, teJ-. 76780
die de centrale figuren voor deze sport -tent oons te 11j.ng z:jn"

O. trr.o april hopên we l.et feit te trerd.enken, dat 4o jaar gelederr orrze
koninklijke fami1ie zich j-n Baarn vestigde. Ons konink1ijk paar
maakte ín L937 een huwelijksreis wan ruim 3 rnaanden en de 'rbJ-j.jde
incomsterr in Baarn vras op 14 apriJ. L937 zoaTs we op een 1-n de
Oudheidkamer aanwe:ig gedenkbord kunnen l"ezen. Baarn r;ierde daarbij
uitgebreid feest en de straten waren geweldig versiercl"
Den tentoonste1ling rondom dit heugelijke feit leek ons een goeC

idee. Een tent o ons t e1l-ing over het Oranjehuis dus, maar dan wetr
spêciaa1 de betrokkenheid van Baarn bij l.êÈ met ons vorstenl.uis.
ook Troegere OranjeteJ-gen, die in Faarn gewoond hebben, zuIlen
daarbij aan de orde komen.
Moctrt u fof,ors, oude prenten, gravures, krantenknipseJ-s of voor-
verpen bêzittên, die interessant voor deze tenteonstelling kun-nen
zijn, wi1t u dan contact opnemen met
-Xevrouw J. wan den Brink, Gen. K. v.C". Heydenl-aarr L2, teJ." L4973 of
Mevrouw G.H. Grootendorst-Doornekamp, Van BeethovenJ-aan 5, tea" L3a33
Voor de goedê ordê: we zoeken geen afbee1dingen - hoe mooi ook -
wan plecht5-gl-edên in Den Haag of Amsterd.am, geen rnaquette van de
gouden koets a1s iemand die mocht hebben, maar wel bijvoorbeel<i
fotors van ontvangsten op Soestdijk, aankomsten van ho ogwaardj-gheids -
bek1eders op tre t station van Baarn, fotors uit l.et schoolleven wan
de prinsessen, kortom a11es wat met ons koni-nklijk huís en onze
gemeente Baarn te maken heeft.

Bep Grootendorst-Doornekamp.

1.

op

MUSDUM I'TILLDT HOLAHUYSEN s

In de Ciska-Uitkr nt, uitgegevetl en te verkrj"jgen i.n Amsterdam, o"a.
in de Uitshop op tret Leidseplein, stond l.et wol-gende berictrt:
Museum Willet Holthuysen een vo].ledig ingericht Patriciërshuis uit
de 17e eeuw met .glaswetrk, meubelen, porce1ein en een prachtige tuin.
Herengz,aclrt 6OJ, te].. O2O - 64?90.
Geopend ma t/m za. 9.3O - 17.OO uur zo 13.OO - l7.OO uur.
Toegang f. 1.25, tot 16 jaar f. o.JJi gezi:rstariêf f. 3.--
P1us, CJP, Pa6 6J, Openbaar Kunstbezit en muDèumkaart gratis.
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- Hi-lversum/Laf€n de gemênê heide van Gooiland
doo:' M. Addink- Samplonius
uit de serie Archeologische monumenten in Nederl-and numme r 5.
Uitgever Fibula,/Van Distroeck R. O.B.
Prijs f. l. --

-. Prehistoriê en vroegste geschiedenj.s van ons land.
door drs. L. Louwe Kooijmans en dr. P. Stuart
Gids voor de verzameling Nêderlandse oudheden in tret Rijksm-usêr-nr.'r
va,n Oudheden te I eiden.
l-969 Staat suitgewerij t s-Grawentrage.
P::l js f. 9.5O.

,IDP,E SSEN HÏSTORISCHE 1IERENIGINGEN, ÏN UTRDCHT !

In t'oud-Utrechttt 1 it.lí 1976t troffen wij de secre tariaats-adre s seh aan
.rar:r cre bistorische- err árcheoJ-ogische verenigingen in de provincie
Utrecht aan.
Te Uwer informatie 1aten wíj deze volgen:
Historischo vereniging Amerongen i.o. Oud-Muiderberg
hr. G.J" van Barneveld hr. L. Meijer
fmrninl<straat 4. Van Ostadelaan 15,
Antei'irngen Muiderberg

Hj.storische Krl-ng rrBaerne tt A.W.N. afd. Naerinck].ant
Me rzrouw M. Bart-vaí Eekelen Mevrourd E.C. Tol-Oliemans
tr'aas Eliaslaan 47, Eemnesserweg 4/
Baarn' Blaricum

Oudheidkundige Vereniging Flehíte Oudheídkundig Genootschap
I'ie st sÍ.ngeJ- JO Niftarlake
Amersfoort Mr. N.J.C.M. Kappijne wan de

Coppe 1J-e
Hj,ltorische Kring Loosdrecht Oud Over 59
Mevrouv M.L. van 

^gtmaal-Holttruizen 
Loenen aan rle Vecht

r/untuslaan 36
Oud-Loosdrectlt Historiscl..e Vereniging Oud

Rpnswoude
Sttièhting Oud-Lêersum ê.o, drs. E.J. WoJ.leswinkeJ-
hr" O. Kerssen Dorpsstraat 61,
M"C. Verloopweg 32-c Renswoude
Leersrrm

Stichts-Hol].andse Hístorische
Hj.storische Kring Maarssen Verenig:ing
hr. D, wan den Ferg Mevrouw E. de Leeuw-Mielard
Bl-oemstede 451r Marius Bauerstraat lO
Maarssen Woerdea 
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Historische Kring Á.I{.N. afd. ValJ"ei en EemlandItTussen Rijn en Lekrr h-r. tÍ.J. van Hoorn
drs. H.A. Lemaire Albert Neuhuysstraat 3
Hendrik van Hoorne1aan 1 Atn€rBfoort
odii k ,f:( J

Studiegroep Vreeland, Vroêgêr e:-. li:: , lStichting rrTussen Vecht en Eemrr Bergseweg 2-a (postbus 2)
Mr" F.W.R. Nuboer Vreeland

- Van Beewer.laan 11
Laren (N.H. ) SticLting oud-Ifoudenberg

G. Moesbergen
. A.W.N. afd. Utrecht Stationsweg 16!

Mev-rouw dr. A. S . Kníp l.Íoudenberg

-J.ivingst 
oneJ.aan 376

Utrecht Stichting Historische Kring
IJsselstein

N"r.B"c. afd. Utrecht br. I{.J.A. wan WIjk
Laurien wan Egeraat Kl"óó s sterstraat 11
J. ïsraels1aan ] fJsselstein
Bo sctr en Duin

Van de PoLJ.-Stichting
Vereniging rrOud.Utrechtrr mr. dr. H. Dru:rer
dr. D.P. Snoep Graaf Jan].aan 8J
p/a Centraal Muser:m Zeist
Agnietenstraat 1

.. Utrecht

. CO}TC iJ?T-REGLi]M-ENT

onderstaand volgt het concept-reglement , z oal- s goedgekeurd op de verga-dering van de arcl,eologische werÈgroep, gehoudeà op ? aprif i976,
en besproken en goedgekeurd op de vergadering van het àlgerneen bestuur

1}aet de besturen van de werkgroepen op -30 augustus j .1"
0p de a.s. l edenvergadering ( j aarl-ij k s e ) i.n februari a.s. van de Histo- ':

r.i sche llri rro ir=n 
^ 

i + ^^h^^;+ -^^r ^i^-+^.-,.,ó ,,un dlt c onc ept _regl ement een agendapunt zijn.
ll,{en wordt lerzocht nota t e nemen van de inhoud van dit reglement .

De datum van de komende. jaarli,jhse al-gemene l edenvergaderi.ng zal u nogmiddel-s ssn gf2onrlez'l i i k har.i ^r"+ .'11'6!1 medegedeeld.

-B-
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art.

Concept reglenent van de .A,rche ologi- sche Werkgroep

De archeologische werkgroep (arwe) is een werkgroep van de
Historlsche Kring rrBaernerr.

De werkgroep kan zelfstandig activiteiten organiseren en
contacten opnenen met personen of instanties over zaken
de werkgroep betreffende, voor zover er geen kosten of
andere verplichtingen aan zijn verbonden voor de Historische
Kring. Betreffende contacten met publiciteitsmedia: hiervan
dient het bestuur van de Historische Kï'1n9, hierna genoend
afgeneen bestuur, vantevoren in kennis te worden gesteld.
Het al-gemeen bestuur za1 over de ln art. 2 genoende activi-
teiten zo spoedig nogeli-jk in kennis gesteld worden door de
ve rte genwo ordi-Bêrs van de werkgroep bi- j het algemeen bestuur.
\Ian a]1e correspondentie rnet personen en instanlies buiten
d-e Hlstorische Kring ontvangt het secretariaal van het alge-
rneen bestuur een copie.
(betreffende dupliceren van contacten) is vervallen.
De vertegenwoordiger(ster) van de werkgroep bij het algeneen
bestuur zal de belangen van de werkgroep bij dat bestuur be-
hartigen en de verlangens van deze naar voren brengen.
uiil-ii -^l rr^-^1 ^-..rL!L.r/ 4L\) ---. *itbrengen aan de l-eden van de werkgroep
van plannen en besl-uiten naar voren gebracht i-n de besluurs-
vergaderingen van het algeneen bestuur van de Historische
Mana.
De "iuursteenkoerierrr, het orgaan van dê werkgroep, za\ even-
als de organen van de andêre werkgroepen een zelfstandig deel
uitnaken van het orgaan rrBaernert.

Van evenementen van de werkgroep dle kosten meebrengen voor
de Historische Krlng, zal 't aL te voren een begroting worden
opgemaakt en ingediend, evenals de latere declaratie worden
overhandigd aan de pennin$neester van de Hlstorische Kring.
Overschrj-jding van de begroting zonder goedkeuring van het
algerneen bestuur komt ten laste van de werkgroep.
Geschilpunten van de werkgroep net het al6eneen bestuur
zul-len in een gezar0enlijke vergadering van het bestuur van
de werkgroep met het algemeen bestuur worden opgelost. Van
het besprokene dient het bestuur van de werkgroep de leden
van de groep op de hoogte te steLlen.
Op voorstel van het bestuur of enkele leden van de werkgroep
kan net toesternming van ten minste twecderde van het aantal
l-eden van de groep een vergadering net het algemeen bestuur
worden aan6evraagd.

^-+
5

6

^ h+
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I

I

De fini ti-e Ê.

Leden

Be stuur

Commissie s

:-:-:.9::-::.::

MiddeLen

Beheer vondsten

t'O

Leden van de werk6roep zijn personen dj.e lid
zijn van de Hlstorische Kring en zich hebben
laten inschrijven in het ledenregj-ster van de
a"cheologische werkgroep.
Het bestuur beetaat uit een voorzitter, secre-
tari s/penningmee ster en naxinaal nog twee 1eden,
welke all-en door de l-eden van de werkgroep geko-
zen worden. Om het jaar treedt 50 % ran het be-
stuur af, naar kan zich herkiesbaar stell-en.
De ledenvergadering van de i,I/erkgloep benoemt
commissies b.v. voor het voorbereiden of onder-
zoeken van mogelijke activiteiten. Deze comnlssies
brengen verslag uit aan de ledenvergadering van de
werkgroep.
Monden deze actlviteiten uit in projectenr dan
wordt een projectleider benoend en een proiecl-
groep ingesteld door de ledenvergadering en brengt
ook aan deze verslag uit.
De werkgroep bezit geen middelen andere dan de
gelden dle aan het begín van het verenigingsiaar
door het algemeen bestuur ter beschikking gesteld
worden.

n1k jaar wordt een van de leden van de werkgroept
die zich daarvoor beschikbaar stelt' door de Ieden-
vergadering aangewezen voor het beheer van de bodem-
vondsten die niet volgens de wet afgedragen noeten
worden.
Hij za1 deze vondsten cata.logiserenr schoonmaken
en na kenni-sgeving of tentoonstelling opber8en op
een daartoe geschikte plaats b.v. de oudheidkarner.

Secr. arwe

Bovenstaand geamendeerd regl-ement goedgekeurd op de ledenver6ade-
ring van de alcheologische werkgroep op woensdag
7 aprll I)16.

Bovendien goedgekeurd op een vergadering van het algeneen bestuur
net de besturen van de werkgroepen, gêhouden op
maandag JO augustus \976 tn de Oudheidkamer.

- I (È-


