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DAGELIJKS BESTUUR:

De heer G. Brouwer, SotrÈialaan J9, Baarn.
De heer J. Vemipe, A. van Dijcklaan J!,
(secretaris )
De heer E. v.d. Steeg,
neester)

TeI.: 141]1 (voorzitter)
Baarn.-'IeL.: I?831

Talnalaan 39, Baatn. IeL.:-A?5?L (penning-
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LEDENLIJST:

Nieuwe leden zi jnl
Mevrouw H.P. van Wi-jkvliet, T. van Berkhoutstraat J.{, Baarn.
De heer en mevrouw Van Erpers Roljaards-Staab, Torenlaan 48, Baarn.
De heer M. RavenhorÊt, Mauvestraat JO, Baarn.
Bedankt al-s lid hebbens

Mevrouw G.H. Kuyer-Kool, Berkenweg 32, Baarn
Caepar Laprê, Van Kinsbergenl-aan 11, Baarn.

VAN DE REDACTIE

Om de tijd te hebben het naandblad. trBaelnetr ook inderdaad in de
naand van verschijnen bij de leden in de bus te kunnen deponeren,
vraagt .de redactle u voortaan KOPIJ voor de 10e van elke naand in
te leveren bij meviouw Bijvanck, Van Reenenlaan 10 te Baarn (bij
voorkeur getypt).
Verderop in deze uitgave drukken wiJ een kleine enquête af onder
het motto 'rl-,ee6t u Baerne?rr. WiJ vragen u vriendelj-jk doch dringend
de vragen te beantwoorden en hêt lijstje bij de secretaris in de
bus te stoppen.
Reden van àèze vragenlijst ís, dat de redactie graag wil weten of
u het blad leeot, of het werk dat rnaandelÍjks voor dit blad wordt
gedaan nj-et overbodig is. Dit nede in verband met hêt voornenen
ItBaernerr binnenkort te gaan voorzien van een (fraaie) onslag.
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LEZING DOOR MR. COLLARD OVER REIZEN VOOR DE TIJD VAN }IET SPOOR

Gehouden in cafó I'Het Wapen van Beeresteijnrr aan de Zandvoortweg
op 2J februari jl. om B uur rs-avonds.
Deze Lezin1 door onze voorzitter, geïJ-lustreerd rnet ca. 1OO dia's,
elk voor zich kwafitatief van een iroog pel1 afs voortreffelijk ter
verduidefijking van het gesproken vroord, werd bezocht door een der-
tigtal leden van de Historisctle Kring rrBaerne".
De heer Collard heeft ons ongeveer 2 uur lang geboeid met zijn ver-
haal; voor de korte pauze voornamelijk over rhet postvervoer ver-
tellende, na de onderbreking in hoofdzaak over het pe rsonenv e rvoer .
Steêds tot aan de komst van de trein,
In een vlot tempo, onze aandacht mocht geen nonent verslappen
íhetseen tri i een ílpr"('êl i ik i ntêy'êesánf'c rrosChiedeniS t1'OuwenS - ',Vat
mij betreft - niet of nauwel-ijks is gebeurd), gelardeerd net huroor
en veel- details, trokken de transportmiddel àn van het verLeden aan
onze ogen voorbiJ' Som6 Blng men vroeger pas op reis nadat men z,n
testanent had gemaakt. Het reizen vías bepaald niet ongevaarlijk,
bijv. struikrovers, vastraken in de sneeuw, anCere on6efukken.
De voor de stage-coaches, mail-coaches, diligences, gebruÍkte
paarden haal-den een geniddel-de leeftijd van J jaar. Zij feidden
dus een nogal uitputtend bestaan. In het Paardenkamp te Soest
bevinden zich nu paarden van lO Jaar en ouder. In het Engel-and van
de vorige eeuw zal- no8 wef niet gedacht zijn .r.an een bejaarden-
tehuis voor paarden !

De Dee1, behorende bij cafê Beeresteijn en op 23 februari jI. ons
onderkomen, voldeed ultstekend. Het was een prima avond.

ENQUêTE ''LEEST U BAERi.trE''

Mevrou/mi jnheer ,

Het maandbl-ad I'Baernerr van de Historische Kring beslaat 1 jaar.
De redactie van het blad wi1 graaê weten of u het tijdschrift op
prijs stelt. En wat direkt ermee te maken heeft: leest u rrBaernerr?
Zoudt u onderstaande vragen will-en beantwoorden? Het strookie
geli.eve u ingevuld te sturen naar het secretariaat van de
vereniging. Bij voorbaat dankl

IK ZOU IIBAERNEII IifILLEN BLIJVEN ONTVANGEN ..... (Ja of neen)

o

IK LEES HET BLAD HELEMAAL/DEELS,/NIET

IK HEB Df VOLGENDE SUGGESTISS: (bijv.
ne er

... (óên van de drie
víoorden invullen)

meer historische artikclen,
speciaal over Baarn etc.)
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EEN HUWETIJK OP DE DRAKENBURG ?

Vol€ens trPluimrr was de ridderhofstad Drakenburg het aanzienlijkste
kasteel van geheel Eemland (bfz. ll-f ). Het is dan ook niet te ver-
'&onderen dat bloedversanten van de eigenaren het kasteel- graag
gebruikten a1s achtergrond voor feesten, met nane voor bruil-often.
Zo za! het huwelijk van Mr. Frangois à Meynsma met Susanna Agneta
Thesingh naar mijn mening bepaald wel daar zijn gevierd.
Het geref. trouwboek van Baarn (Ri jk'sarchief Utrecht) verneldt:
rrop den Jl dec. (1748) sijn op attestatie van Amstêrdam en Haarlem
alhier getrouwt Mr. Francj-6cu6 à Meynsma en Su6anna Agnetha Teesing,
bij die occasie gecollecteert tien ducaten .
Kennelijk dus een rijk huwelijk!
Ik neen dat hier de Drakenburg werd j-ngeschakefd, omdat Susanna,
de op 27 oktober L72B te Haarl-em geboren dochter ríaB van Hendrik
Egbertsz Thesingh en Agneta Roeters, welke laátste een dochte rras
van George Roeter6 en Susanna van Meekeren. En George Roeters y,as
no6 in 1748 eigenaar van de Drakenburg (zie Pl-uin, hLz. 87 en zot) |

Ook het hulveli-jk van Àgneta Roeters net Hendrik Thesi-ngh werd j-n
Baarn gesloten, op 15 februari L727.
De hêren Thesingh waren rijke kooplieden op Rus]and.
Het geneente-archief van Amsterdam bewaart een Russiech Keizerlijk
octrooi uit 1/OO, verl-eend aan de Arosterdanmer Jan Theslngh (zj.e
Anstelodanun van mrt,/apr. 1977, blz. 45)
De Roetersen waren eveneens rijke Amsterdamse kooplieden en
nagj-Êtraatspersonen.
Een volgende êigenaar van de Drakenburg - nog als ridderhofstede -
was Mr. Nicol-aas Víil-lem RoéIl, geboren te Amstêrdam op JO augustus
L736, te Beverrrrijk gehuwd net Anna Sophia Frederi-ca van Gheel van
Spanbroek op 22 juli- 1764.

J.W. Nierrnans

OEKNIPT (])
WANDELING I.,ANGS OUDE ROI'{EINSE STRAAT

0p de Stubalp in het westen van de Oostenrijkse provincie Steier-
marken is de afgelopen JO jaar ruin l-l kn van een belangrijke
Romeinse straat blootgelegd. In de vol-ksnond is deze vreg beter
bekend al-s de t'oude wijnstraatrr. De Roneinen gebruikten deze straat
nanelijk om hun wijn naar Salzburg en Oberósterreich te brengen en
vandaar zout naar het zuiden. Rudolf Sperlich uit Graz heeft veel
diep in de stenen gekerfde wagensporen zichtbaar gemaakt en ruim
1J km van de weg gemarkeerd. Dê Romei-nse straat is daardoor een
toeristische txekpleistet geworden. De blootgelegde Romeinse straat
telt geen steile delen en geeft êen bijzonder interes6ante indruk
van de wegenbouwkunst van de Romeinen. On de begaanbaarheid te ver-
gêmallkel-i jken zi jn op verschillende plaat6en uitwiiknogeli jkheden,
loopstenen en loopplanken gemaakt, zodat een boeiende wandelj-ng
langs en over de Romeinse straat mogeliik i6.
Nadere inh-chtingen: Oostenrijks Verkeersbureau' Singel 464 te
Amsterdar, tel. O2O - 255933.
(Overgenomen uit het weekbl-ad De Gooi- en Eembode d.d. 25 :r.aart 1977)

o



LITERATUUR
rrïnleidlng tot de oud-Egyptische beschaving'r met tekeningen,
geschreven door de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden. Behandel-t de geschiedenis en cultuur van het oude Egypte
en zijn bewoners.
LJZ blz.,, 42 il-lustratj-es.
f 7,75 (per post f 9,O5)
Staatsuitgeverij , Den Haag, tel. 070 - 8145]1
Bestel-nunmer 1l-O-041-OO.

ARCHEOÏ,OGISCII REISBOEI( VOOR NEDERLAND
door Drs. R.H.J. Klok

Uitgr Flbula-van Dj.shoeck, Haarlem 1977.
Prij9 f 32,5o
Tijdens het rondsnuffelen in een boekwinkel- ontdekte ik het zo
juist uitgekomen bovenstaand boek. Reeds bij de eerste aanblik
was Ík zo enthou6íast, dat ik het di-rekt heb gekocht.
De inleidin8 begint met een uiteenzetting van perioden en monumenten,
kort maar zeer o\Ierzicht eli jk.
Daarna voJ-gt per provincie een indeling van de al-daar te bezichtigen
historieche monunenten. En jui6t deze indeling maakt het boek zo
handzaam. Het is duidelijk niet de bedoeling alfes in êên ruk uit
te lezen, naar echt a1s je ergens naar toe gaat het boek ter hand
te nenen en te kijken wat in een bepaaldê omgêving de ríoeite van
het bezichtigen waard is. AfLereerst wordt vervrezen naar de topo-
grafiÊche Ligging van een plaats en daarna vol"gt een beschrijving
en een 6tuk Beschiedenis. Verder een lijst van aldaar gedane
vondsten en onderzoeken. Dit a1l-e6 goed geïllustreerd met fotors en
tekeningen.
Al met a1 een ware aanwinst, goed leesbaar en zeer uitnoriigend om
er i-n ej-gen land op uit te trekken.
Ik hoop dat u ook nog ergens een geschenkbon heeft liggen, zoals
Selukkig bij mij het 6eval wa6, maar anders had ik mijn laatste cent
er ook voor neergeteld.

Ankie Westerlins.

INLEVEREN KOPIJ

S.v.p; inl-everen vó6r de l-Oe van elke naancl !
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R]JKSI4USEUM VA}I OUDHEDE}I HEROPENT EGYPTISCHE ZALEN

Op 25 december 1976 is de af del-ing Egyptische beeldhouwwerkên in
het Rijksnuseun van Oudheden na een verbouwíng van twee jaar weer
voor het publiek opengeËteld.
Enige honderden beelden en reliëfs, waaronder het beste rvat het
Oude flgypte op dit gebied heeft gepresteêrd, worden thans op een
modern-artistieke en aan de jongste ontvlikhelingen van de weten-
schap aangepaste !ïi jze dêpresenteerd. De vijf zaaltjes lvaarin dit
overvloedige en rijke materiaal .-.de beste coll-ectie in ons land
en een verzanelj.ng van internationale al-fure - vroeger rva6 opge-
stel-d, zijn vervangen door twee grote ruimten.
Niet alleen de ontwikkelíng van de Egyptische beeldhouwkunet, van
IOOO voor Chr. tot in de eerste eeuvren van onze jaarteflin6, wordt
aanschouwel.ijk 8enaalct, de bezoeker krijgt ook een indruk van het
Leven in de Egyptische oudhêj-d en van de opvattingen di-e de Egypte-
naren hadden omtrent het leven na de dood. Zij beschouwden dit a1e
een ideafe vorm van het aardse bestaanl daardoor lverd het in feite
Àa Áni ifrraar rr-n À^ 11dÍh+i --L^ 1.,,h-+ue qr rJ! uu !óJ},eaÈurr

Col-1e ctie
Dankzij de nieulve architectuur van de zalen i6 het nu mo6elijk de
pronkstukhen van de col-lectie, die sedert l-829 ln Leiden zijn,
beter te bonen. De bezoeker kan een compleet bev,taarde grafkape]. uit
het Oude Rijk, het hoogtepunt van de Egyptische bescha.ving, betreden;
dit is een kamer inet wandreliëfs, vraarop het leven van alledag uit
ca. 23OO voor Chr. is afgebeeld. Ook komt men oog in oog te staan
net de neer dan levensgrote beel-den van l"Íaya en Merit. Maya was
minj-ster van financÍên en rijksbouwmeester onder farao Tóetanchanon.
De reliëfÉ van Horemheb laten het hoogtepunt zien uit de carrière
van een van de be1an6;rijkste mannen uit de l{e eeuvr voor Chr.
Deze rel-iëfs stamnen uit het graf dat Horemheb a1s particulier had
laten bouwen voordat hij ze1í koning van Egypte werd. Dlt Sraf is
door de jongete opÈravingsexpeditie van het Museum van Oudheden bii
Memphis terug6evonden.
In de kapel van Pa-aien-em-heb, uit dezelfde tiid, bevindt zich de
bekende voor6telling van de blinde harpenaar.
De lagergeplaatsten in de maatschappij komen i-n beeld of schrift
aan het rToord op de tientall-en stè1es, tempel- en grafstenen, die
op óên lange vrand zijn samengebracht. Nergens konÍlt de monumental-i-
tej-t van dê Egyptische beeldhouwkunst beter tot uitdrukking dan i-n
dó gigantische stenen sarcofagen van de Saítische tiid (ca. 600
voor Chr.). Teketpanelen en een kaart geven informatie over de
aard en de betekenis ve.n de Faraonische beschaving en over de
geschiedenis en de geografie van Egypte.
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De vorrn6eving van de nieuwe zalen, aangepast aan het hoofdzaheli jk
frcntale ks.rakter.n het dÍrekte hleurgcbruik v..n de Egyp[ische
kunst, is het iverk van Aart Verhoe,ren. De belichting en tochniek
we.ren , als st eeds , in de vertrour,vde handen van de Ri jksgebouv,ren-
dÍen6t. De uitvocring gescniedde door dc technisci,c staf van het
nuseum o.1.v. l"i. Binnendi-jk.
0p 2U december L976 begroette het Rijksnuseum van Oudheden de
75.OOOste bezóeker van dit jaar. In L969 varen dat er 4O.O0O,
zodat in zevcn jaar !ijds het aarrl"al bezoekcrs bijna verdubbeld is,
Het Rijksrnuseu:n van Oudheden, Rrpenbu16 28 te l,eiden is dagetijks
oonnanrl rt.h ln f^+ 1? ^. f1-^!^oódh rr^h I À +^+ I ? t1,, *, LrUl; Qp LOrt- el- ICeSLlrUéeIr v i,Llr -1, tUL 1/ Ui.l.Ï.
Op nieuw jaarsda.g is het iïuseum Ees-Loten.
(Overgenomen uit de Staalscourant d.d. 30 novonber 1976).

NIEUWS UIT DE OUDHEIDKAI,{]IR

T)o rrnnrherai dizrnon rrno7' de t r. n t n n n e f a l 1 i n !' tti'O iqan ÍtnninLli ilzo
ïv J qc(f

Familie in Baarnrr vordcren gestaag.
On nnzo i I rrR-êrhêi' Lr^oêh wa l-rraa êrd I ÀrrLê rê..t-i êê

Eón daarvan ï{as van de heer Kraf uit Soest, dÍe uit het archief
van de lï.S. fotors voor ons kan bemachtigen van de koninklijke
trein en aankonsten van diverse ho ogwaardighei dsb el',le ders op het
-+-r.i^h Ir--Frr ai i-^h,ioï, }]l ii zi in vra nnlt mêt êê11 ..niê v:rh dêDaa! 

'1. 
DtJLv rruL+ v:!J àr!.,-r ri\ selr vvyf e vqrr ue

notulen van de vergadering, rïao?in destijds besloten rverd tot
oprichting van een station in Baarn.
De bekcnde en i.lon 6efrefdo Prins Hendrik de Zeevaarder gaf name-
'Ii iL urat tnne*anrriho +^+ ^--r r-.. tr^h À^ ^h^^-r;.i- ^'"^+^-À--rtJÀ flcr Luvovvnu--trró uuv !-ld.rr-Lvó v.(rr uv 5!uu.t -LtJrr ..rrtrèLur ud'rL -
AuersfoJrt ove]" zijn grond6ebied, echter onder voorv/rarde, dat er
in Baarn een station z,ou komen. Dat dit station mede geleid heeft
tot de kornst van vele rijke Arnsterdamse koopfleden naar Baarn'
die hier hun villat s en buitenhui-zen lletèn bouvren en zodoende
meer wefveart l-rrachLen, ueten 've all-en.
Een docdc tip kregen rve ook vrn mcvrouH Graafland, die ons het
adres verschafte van tl'lee Baarnse verpleegsters, die sinds hun
jeueld fervente verza.melaarsters zijn van all-es rïat met het
Oranjehuls te inakcn heeft. Zij varcn dadelijh cnthousiast cn
hêi'êid nns el lorlci srrr'l 1on J-ar hncnhiklrint te sLOlf en.rv! !}/qr !vrr

VíaL !ïij nu nog zoeken zijir vooral iotors vrn de l4e apri]- L937'
de dag van de feestelijke intocht in Baarn. lÏe hebben íotors van
de vers-r-erde Bri11k en nog enkefe straten, naar er moeten beslist
marr fn*nrc aomar'.r{- ri in ;,:Iiê hêÀft rrno int- i- -i.ihll1rr' -l lrrr-è trux,al.rru 4LJrr. rf u rruur v U6 LLILL/ L'44L dLuqtL

^f ,rÀêt nno i omnnrl Á-i o nnc t áh hêl non? ónr<r-uó -un,arrq È 4fu rrev q46E-
'I i iltc I l^ílên 1r-n } ó+ nF-h iól'rri d i- Ra:]rt zi in rvcllton-rlqu vf 4rrJsIu /rrJrr wur:!u";t
vooral de ninder bekende.
Mochten er onder de leden mensen zijn die
mede,í',/erken aan deze tentoonstelling, onze

L4973 - nevr. Jo v.d. Brink, Gen. l(. v.d.
13L33 - Bep Grootendorst-Doornekamp, Van

rrfi af v'i I I êh
tele foonnurnners ziin:
Iicydenlaan 12 en

Beethovenlaan 5.
Grootendorst

o

Bep



GEKNIPT (2)
HISTORISCIIE AT'DELING

Dagelijks open van 14 - 17 uur
ii/eekeinden van ]2 - 17 uur
Looedrecht- en Anêt el-pors el e j-n , geologi-e en archeologie van het
Gooi.
De archeologe, mevrouw Drs. M. Addj-nk-Sanplonius kan iedere

." tweede woensdag van de maand van 14 tot 15 uur worden geraadpLeegd
over vondÊten op archeologisch gebled.

'- (Over8enonen uit I'Bul-l-etin Gemeentelijke Dienst voor Cultuur

-, 
Hilversum'r , naart 1977) .rt

Het adres is: Centruni rrDe Vaartrl
'í aart'leg I6J
Hilversun.

NOTULEN VAN DE WERKGROEPVSRGADERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE IJIERKGROEP

Gehouden op dinsdag I rnaart 1977 ten huize van Jaap Kruidenier,
Aanwezig waren l-2 l-eden van de Arwe en de penningmeester van het
Algemeen Bestuur.
I. De voorzÍtster opent de vergadering on 20.1J uur en heet de

aanwezigen wolkom, in het bijzonder de heer Evert van der Steeg,
penningoéester van het Algemeen Bestuur.- De heer'Brouwer had aanvankelijk willen komen, maar heeft zich
Iaten verontschuldi8en.

2. Bestuursmededelineen
a. Het projekt Grinnestein kan geen doorgang vinden wegens

wei-gerj.ng van de pachter "b. Kandidaten voor de aftredende leden voor het Al6emeen
Bestuur zijn tot dusver: de heer Brouwer wi1 voorzitterschap
waarnenen, de heer Kwak is gevraagd al6 vice-voorzitter.
Als onze kandidaat voor het eecretarisechap wordt na eni6e
dj-scussie Jojada Vemips genoend. Betty za1 hen vragen.
Algemeen Be,6tuur i-nlichten. Andere l-eden blijven aan.

3. Inaekomen stukken
a. Brief van Waterstaat betreffende afsniidingen van de Eem

hê+ + êLê Í' i ho'êïrlrv w weÀvArrrarvI.

b. Brief van de heer Brouwer betreffende verhindering tot het
bi j lvonen van de vergaderÍng.

o
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;;-;;ilil;-aktíviteiten en moselljke aktiviteiten y,,orden
behandel-d:

a. De Eult. Er vrordt besloten achterelkaar elke zaterdae; daar
te gaan opnemen. Eerat prikken daarna graven. Jaap Kruidenier
is projektl-eider. Annl.e van Honstede, Jo v.d. Brink en mevrouv/
Harttvig zullen het Provinciaal_ Archief bezoeken voor gegevens
over de Eult. Jan Konst en Marti-n v.d. BooAaard. zul-l-en in oe
Paasvakantie gaan.
Begínnen op zaterdag 12 maart on 9.3O uur bij het hek van het
Baarnse bos. Volgende keer op zaterdag 1,9 maart dezelfdc tÍ-jd.
Het R.O.B. zaL om toestemning gevraagd worden..

b. Landesaufnahmen worden uitge s t e1d.
c. Excuraie naar A6sen en Borger en mi-sschien de Papeloze Kerk

zal gepl-and worden voor haLf mei. Lunchpakket meenenoen.
d. Overwogen wordt een schervenavond te houden, waarbij het voo"-

stel kornt nevrouw Addink uit te nodi-gcn.
e. Voorstel heidewandeling te houden over Larense Heide, volgens

het kaartje in het boek rrDe Gemene Heide van GooilandÍ.
In de ijskast plaat sen.

f. Voorstel boekbespreking op iverkgro epv ergadering . In gedachten
houden.

g. Gevraagd naar voorstellen van de vergadering komt van Siebe
Remeïy, dat hij lvel een lezing over aardewerk wi1 houden.

h. Jaap Kruidenier heeft een doos vol- dj-a's, die hij niet kan
thuisbrengen. Het betreffen diars van archeologische voor-
werpen en historische nonumenten. Kunnen we dat niet eens op
een avond mel ztn a1len doen?

i. Noortje stclt voor op de vo]gende bijeenkoust AII-ard van
Helbergen uÍt te nodigen on hetgeen hij gevonden heeft in de
loop der jaren aan ons te laten zien. Noortje zal dÍt bespreken.

5. Isl9rrees
- Bep Grootendorst vertelt dat de heer De Ruig de heer Kuyer

hêeft geslroken. Graven op Grimnestein zal van de zomer opnieuw
bekeken v/orden.

- Annie van Hon6tede heeft fotors over openluchtmuseum in
Duitsland.

- Brennie Remery zal een verslag maken van de excursj-e naar
Brabant .

- Noortje noemt een aantal aktiviteiten.
Donderdag 3 maarL lezing in De Vaart; De viaarheíd over Atlantic.
Woensdag lJ april lezing in De Vaart van de Vereniging Albertus
P erk.

o
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- Bep Grootcndorst zegt dat er eên brief binnen6ekomen moet zijn bij
het Alger0een Bestuur van de Culturel-e Raad,' met een uitnodiging tot
het bijwonen van de lezing rtïndu6trlë1e Archeologi-e" in het Slot te
Zeist op l-4 mei a.Ê. Dit zal de hele dag duren. Besloten wordt l- 1id
van het Algeneen Bestuur, I lid van de Arwe en I lLd van de Oud-
heidskanner af te vaardigen. Dit zÍjn Jaap Kruidenier, Jo v.d. Brink
en Bep Grootendorst.

- Betty heeft informatie over de Vrienden van Eemland.
Zaterdag 26 maart on IO.OO uur in het Wagenwief te Bunschoten lezing
over de 'irording.sge s chle denis van BínBchotèn.
17 april- vogelavond door Paul v.d. PoeL in A6toria
JO april vogelexcursie
11 naart Jaarvergadering in de Oude Tram te Amersfoort, na de pauze
verhandeling van de heer Van Tent over Eem1and.
1l maart mevrouw IsÍn6s ovef Romeins gfas.
28 april de heer Stikvoort over de oude Nederlandse boerderij j-n
Flehute.

e. Y:lg:l9s-ysrcsgsrisc
De vofgende vergaderj-ng za1 worden gehouden op 20 april a.s. bij
Bep Grootendorst. De heer Van Helbergen za1 worden uitgenodigd afs
spreker.

Secretari-s.

o
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JA. DIE ],iiNEBURGERHEIDE 1

IST DES iIERRGOTTS SCHóNSTES LAND
WO ICH MEINE GRóSSTE FREUDE
UND DAS SCHóNSTE MáDCHEN FÁND

Excursie van de dnateur-archeol-ogen naar Nicderhaverbe ck-
1'laturschutzpark L neburgerheide, Duitsland, op 2J, 26 en 27 naart jt.

Fijn en leerzaan weekend

Aangestoken door Betty Overêenr s enthousiasine over de tocht van
vorig jaar bcsloot ik dit jaar met na6enoeg dezclfdc mensen mee te
reizen naar Duitsland. Behafve 10 leden van de Arwe van de Histo-
rische Kring rrBaernerr, velen voor de tlveede keer, Noortje Bijvanck,
Bart Braat en ik voor de eerste keer, gingen liefhebbers van èn
archeologie èn de Liineburg erhel de rnee uit Anersfoort, Ansterdam,
Utrecht en Zeist. Leider- gids- deskundig e : Hans Fokkens.
De gï'oep: totaal 26 mensen -Ln t auto's.
Drie drukke, geheel bezettc dagen deze 25, 25 en 2f maart, naar erg
interessant en plezierig. Kortom: een fijn :!ÍÍeekend !

De Giebi-chenst ein
We (dat vril zeggen Bep Grootendo.rst, Annie van Honsted.e en niet te
vergeten Koos, de hond, en ik) vertrokken uit Baarn j-n de vroege
(nou ja, het was al- kwart voor negen) ochtenduren van vrÍjdag 2J
maart 1977. Aankonst in Niederhaverbeck 4 uur n. . als êón van de
laatsten. Afgi'elegde afstand ca. 45O km. Ons onderkomen bleek te
zijn het hotel- Mencke met nieuwe dápendance en het iets verderop

Maar e'ren terug naar de rit Baarn-Ni-ederhaverbeck. Terwijl het weer
zich niet bepaald van de zonnigste kant liet zien, tnaakten wc onder-
weg a1 kenitis met datgene ,,vat o.m. het doel van de reis bepaal-de,
nanel-ijk de grafheuvel. Langs de tweebaansweg die wij in Duitsland
grotendeels vofgden, in het dorpje Stóckse, bekeken we de Giebichen-
stein, een grafheuvel direkt 6elegen naast een vJerkeliik enorne
zwerf stecn. Af meti:1gen: len6te zelif.-T 5 rnei-e.r en hoogte + 2 r5 meler,
met een gewicht van SJO.OOO kg. Bedoeld, naar ik mag aannernen ' als
oriëntatieplek, is deze ltolossal-e kei zeher vele duizenden jaren oud.
De naastgelegen grafheuvel is gerastaureerd.
Dit oponthoud en het rrtanken und fastenir d.e ed ons I uur onderweg zijn.
Eerste kennisnahing
Er bfljft niet veel tijd en gelegenheid over iets te doen wanneer
je om 4 uur ts-middags aankont. Kennismaken met de andere leden van
het reisgezelschap, ie opfrlssen, de hoffie drinken vraar ie inmiddels
zotn behoefte aan hebt en een eerste indruk kriiSen van omgeving en
hotel.
De Liineburgerheide-Naturschut zpark, een prachtig, woest gebÍed.
Naar Nederlandse begrippen nog ongerept, lvaarbii vre dan wel- de
Pant zeriibungsgelánde tret (of mi6schien juist niet) moeten vergeten.
Enfin, van oefeningen van mllitairen hebben lqe niets gemeïkt.

l
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De Heide kan ik beschrijven a1s een zeer afwisselend landschap;
heuvelachti8, groepjes jeneverbessen, een verzaneling grote stenen,
dan vreer een enkele jeneverbes en een verspreide kei. Steeds wisse-
Iend met soms prehistorische akkers, dê vindpLaatsen, net veel- dleren
en planben. Een rijk gebied voor ons - amat eur-archeologen -, voor
pl-anten- en dierenli e fhebbere , voor wandelaars, voor geologen.
In totaaf een oppervlakte van zotn 2O.OOO ha. En wat mij het nee€t
trof: je hoort de stilte.
De eerste rvandeling
Vanaf 5 uur tot omstreeks hal-f 7 naakten wij gezarnenl-ijk de eerste
wandêling'over de heide. Enkele kilometers, waarbij we in de buurt
van het hotel bl-even. Het r,vaai-de nogal, de temperatuur was laàg en
we kregen het koud. Een eindweegs volgden v/e de Haverbeck. Nu een
stroompje van nauwelijks anderhalve neter, vroeger een rivier van
vele neters breed. De voettocht gaf ons een indruk van de Heide, een
door rnensen nog niet aangetast gebied.
Liinebur6 op zaterdag
Ik heb geprobeerd nog vóór het ontbijt en nog vóór ons vertr.ek naar
Liineburg, on 9.4, uur, enkele fotors te maken van het verlat'en door
de kudde schapen van de grote schaapskooi, die op een steenworp
afÊtand van het hotel 1i6t. Di.t lukte jammer genoeg niet. Ik wi6t dan
ook niet het, kennelijk steeds veranderende, tijdstip van vertrek van
de schapen. Naar Liineburg dus. Een rit van om en nabij 35 km., een
hl-eine J kr,rartier per auto. Het gchel-e gezelschap ging mee.
Daar deze dagen duidelijk het stempel droegen van archeologische
bezigheden, maar rvij daarnaast toch we1 de gelegenheid kregen iet6
anders te doen, ]Íonden rve, staande in het museum te Liineburg, kiezen
uit óf het bekijken van de archeologische afdelj-n8 van dit museum àf
hêt direkt verdlvijnen en het gaan winkelen.
Als punt van samenkomst werd de kerk (de naam weet ik nog steêds niet)
met het groen-koperen dak door Hans Fokkens aangewezen.
Het nuseun was erg interessant, de stad zeer be zi ensv'raardig . We hebben
gewinketd en inkopen gedaan. Na de lunch maakten we onder l-eíding van
Hans Fokkens een lvandeflng door lveer een e.nder gedeelte van Liineburg.
We troffen het bijzonder wat de we ersomstandigheden aanging: geen
druppel- regen en de zon liet ons weinig in de steek, Kijkend naar de
rijkdon aan oude, in gave Êtaat verherendê vakwerkhuizen (en vanzelf-
sprekend fotograferend), zelfs enkefe 6ebouwen uit het eind va.n de
l-6e en het begin van de l/e eeuw, trek ie, ook a1 liJeet ie dat het
niet valt. te ver3elijken, een overeenl<onst tussen zo vee:. historische
rijkdom als in Liineburg en zo veel Semis hieraan als in Baarn.
Palnschl-euse en Lauenburg
Na Liineburg reden wij naar de zogeheten Palnschleuse, een oude sl-uic
in de buurt van zovÍel Lauenburg (Ober- en Unterstadt) a]6 de grenÊ
tussen Ooet en tl/est. Dat laatste noesten vre natuurlijk ook even
bekijken. Ten slotte', voordat we een a1rker opzochten (i), even 6ne1
lvat gebruiken in Lauenburg. Wat mii betreft rverd dat Gliihwein, voor
het eerst en het laatst. Vanuit dít restaurant een schitterend uit-
-i ^r. È ^h À^ r\lbe.

o
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De akkers: de vindplíratsen I

Ondanks een bijna overfaden zat erdagprogramna toch nog ti-jd voor
het opsporen van artefacten, in combinati,e mêt het bekijken van
een grafheuvel. Staande op cen hogere p1ek, sariien met óên van de
reiGgenoten, gekeken naar de zoekers en bukkers. Toen nogal
sceptiech, wat mij betreft tenminste. later, de volgende dag, heb
ik ook gezocht (en zel-fs ivat gevonden: een afslag!).
Na de eerste aarzeling, lvellicht bekeerd door het spannende karak-
ter van het nlsschien een werktuig-uit-het-stenen-tijdperk-vinden,
driftig rneegezocht naar een k-Ling, een krabber, een speer- of
pijlpunt. ïn het ongunstigsr,e geval een mooi stuk vuursteen (op de
akker achter het hotef Mencke lag het vol net mooie 6tukken vuur-
steen, maar 6een werktuigen, aldue Hans Fokkens; in de ochtend
troffen Bar.t en ik Bep Grootendorst zoekend op de akker aan).
Overigens3 Betty, dank voor dê afslagen!
Sneeuw op de grafheuvels
Wakker geworden zondag om B uur. Bart Braat stond net op het punt
de kamer te verfaten voor een korte wandelÍng. Kijkend uit het.
T aaln za€ ik dat. het flink sneeuwde. De derde, en laatste, dag op
de Heide met een totaal ander lveerbeeld.
Trouwens vrij slecht geslapen a1s gevolg van een fli-nke verkoud-
heid, lraaraan ik niet als enige leed. Noortje Bijvanck en Petty
Overecm zagen er zaberdagavond al- flink grleperig uit,
Deze zonda9, tussen ontbijt om p uur en vertrek naar Holl-and on
5 uur, nog erg veel gezien.
Het museum te Anelinghausen, klein naar zeer gevarieerd en in óên
uur goed te bekíjken. De enkele ruimte, vraaruit het museum bestaat,
is gevuld net voorbeelden van klederdrachten, aardeurerk, bestek,
archeologische vondsten, schildcrijen, boeken, stenen, gereedschap
en landkaarten.
Tervrijl óón groep een wandeli-ng rnaakte in de sneeuw, een tweede
groêp was gaan zoeken naaf werktuigen op de akker t,e Hiirpel,
dronken wij met de overblijvers koffie te Anelinghausen en toonde
Betty ons de onder haar slaapkauerr'aam gevonden arlefacten.
V/e zagen de Prehistoric Graves in Uhlenberg, de op8ravingen van
het: I{elms Museum, we bezochten Borstel in der Kule en ten slotte
de z'e'er indrukwekkende Totenstadt Ol-dendorf . Deze Totenstadt,
inderdaad een stad, bfeck de grootste verzamêling Lan6gràber en
hunebedden te zijn díe we tot dan Eezíen hadden. Graag had ik
dit rnonument wat uitgcbreider bekeken. Over een grote oppervlakte
bevinden zich vefe graven, van f l-inke afnetingen tot zeer lang-
dêr"êL+ê Mqrr rl> l-i id dl^nno l.trot 1ro' in d,. trednnlino hóo tê
lunchen alvorens naar Holland te rijden, dus terug naar Mencke'
Niederhaverbeck. Eten, afrekencn en afscheid nemen. Een paar
laatste fotors, een laatste blj.k op de Heide.
Het v/as eigenl-i- jk te kort denk je dan, maar er is zo veel gebeurd!
Tot ziens Niederhaverbeck !

G. Brouwer
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REGLEMENT WERKGROEPEN

Irr' trBaernerr nummer 8 werd het c on c ept-reglenent rverkgroepen afgedrukt.
Deze tekst is vervolgens besproken in de bestuursvergaderin g van 2J
februari j1. Enkele veranderingen c.q. verbeteringen zijn aangebracht.
Met name artikel 5 Iíd 2. Ter verduidelijking zij opgemerkt, dat deze
wijziging j-s ingegeven door het feit dat slechts de vereniging en niet
de \{/erkgroepên re cht spersoonli jkheid bezit.
Een gang van zaken als aangegeven in dit artikol 5lid 2 is a1
gevolgd net de begroting van de werkgroep Oudheidkarner inzake de
expositie over het Koninklijk Paar.
Mocht óên van de leden ter zake van dezo tekst nog opmerkingen hebben,
dan verneent het bestuur deze gaarne. Zo níeí , dan is hiermede dit
"eglement 

(eindelijk) defj-nitief en van kracht.

HISTORISCHE KRING IIBAERNEI!

Reglement werkgroepen
Artikel l-.
Een werkgroé! wordt ingesteld bij bcsluit van de 1e denv ergadering en
is een onderdeel van de verenigin8.
Arbikel 2.
De tot de vereniging behorende werkgroepen zijn:
- de werkgroep Algenene Geschi-edenis

a
- de werkgroep Archeol-o8ie

a - de werklroep Interviews en Reportages
de werkgroep Oudheidkamer

Artikel J.
Leden van een werkgroep zijn natuurlijhe personen die li-d ziin van
de vereniging en zich bovendien hebben laten inschriiven als l-ld van
die vrerkgroep. Aanmel-ding als lid van een lrerkgroep geschiedt bij
het secretariaat van de werkgroep onder opgave van naam, adres en
woonplaats.
Artikel 4.
Het bestuur van êen vrerkgroep bestaat uit een voorzitter, een 6ecre-
taris, een penningmeester en uit maximaal no6 twee Sevrone leden.
Een voordracht voor de benoemj-n8 van bestuursleden van een werkgroep
diênt ter kenni-s te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
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Artikel 5.
]. Het bestuur van de werkgroep kan zelfstandig aktiviteiten organi-

6eren en contacten leggen met personen of instanties over zaken de
werkgroep betreffende, voor zover daaraan eventueel verbonden
kosten bestreden kunnen worden ui-t het bedrag dat voor het lopende
vereniging€jaar uit de kas van de vereniging ter vrije beschikking
van de \,iÍork8roep is gesteLd.

2. Wanneer een werkgroep een evenement wi1 organiseren vtaaraan kosten
zijn verbonden dic nÍet uit het ter vrije beschikking staande
bedrag bestreden kunnen worden, zaL zij aan het bêstuur van de
vereniging een opgave van de begrote kosten van d.at evenement met
toelichting voorleg6en.
Indien het bestuur van de vereniging zich met het voorstel en de
daarbij behorende begroting kan verenigen, zal met het bestuur van
de lïerkgroep lvorden geregeld welke re c h t shandelingen ter zake van
de uitvoering rechtstreeks door de werkgroep verricht kunnen vrorden.
Onverminderd het vorenstaande kan êen werkgroep geen verbinteniseen
aangaarl ten laste van de verenigi.ng, íenzLj zij hiertoe ui-tdrukke-
lijk en schrifteLiJk i-s gemachtigd door een besluit van het bestuur
van de vereniging.

Artikel 6.
Het bestuur van de verenigÍng wordt van a1le aktiviteiten van een
werkgroep in kennis gegteld door de vêrt egênïro ordig er van de lverkgroep
in dit bestuur.
Artikel 7.
Van alle correspondentie, te voeren door de werkgroep met personen en
instanties buiten de vereniging, ontvangt de secretaris van de ver-
eniging een, afschïift. Van alle c orre spondentie , de werkgroep betref-
fende, te voeren door het bestuur van de vereniging ontvangt de werk-
groep een afschrift.
Artikel- 8.
Van alle contacten van de werkgroep met vert egenwoordigers van de
pers dient d.e secretaris van de vereniging tevoren schriftel-ijk in
kennis te worden gesteld.
Artikel- 9.
1. De vertegenvoordiger van de werkgroep in het bestuur van de ver-

eniging behartigt de belangen van de werkgroep bij dit bestuur voor
zover de belangen van de werkgroep nj-et strijdi6 zijn met de alge-
ínêrê hêl .l^ rr.r^hi d; hó

2. De v ert egenvÍo ordige r van de !ïcrkgroep brengt versfag uj.t aan dê
l-eden van de iverkgroep van hetgeen is besproken en besloten i-n de
vergaderingen van het bestuur van de veroniging, voor zover dit
van belang is voDr de werkgroep.

o
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Artikel- 10.
Geschilpunten van de werkgroep met het algemeen bestuur zullen in.
een gezarnenlijke vergadering van het bestuur van de werkgroep met
het al-gemeen bestuur worden op8elost. Van het besprokene dient het
bestuur van de werkgroep de leden van de groep op de hoogte te
st ellen .

Artikel 11.
0p voorstel van het bestuur of enkele leden van de weïkgroep kan rnet
toestenning van ten minste tweederde van het aantal leden van de
Sroep een vergaderin8 net het algemeen bestuur ri/orden aangevraagd.
Artikel 12.
De ledenvergaderíng van de werkgroep benoent conmiseies, bijv. voor
het voorbereiden of onderzoeken van mogelijke aktiviteiten. Deze
conmissj-es brengen verslag uj-t aan de ledenvergadering van de werk-

Artikel 1r.
Monden deze aktiviteiten uit in projekten, dan wordt een projekt-
leider benoemd en een projektgroep ingesteld door de ledenvergadering
en brengt ook aan deze verslag uit.
Artikel l-!.
Elk jaar wordt door de. I e denv ergade rÍng van de welkgroep Archeologie
êén van de leden van de werkgroep, díe zich daartoe beschikbaar stelt,
aangewozen vóor het beheer van de bod.emvondsten die niet volgens de
wet afgedragen dienen te worden. Hij. zal deze vonsten cataLo6iseren,
schoonmaken en na kennisgeving of tentoonsteLling opbergen op een
daartoe geschikte plaats.
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AGENDA

April

Aprl-l

Mei-

VOOR APRIL EN MEÏ

LEZING : :

0p lJ april a.6. oltr 2O.00 uur LEZÏNG door de heren P. Dirks en
P. Reinders, a.rchj-tekten en ontwerper€ van het plan TIIDEE r69rr'
over hun plan en over andere plannen die zijn vervaardigd voor
het centrun van Baarl.
De Historische Kring rtBaernert mag zrch ten nauÍ/Ete betrokken
voelen bij de toekonstige veranderingen in Baarns hart. Reden
waaron béicle hej?en zich bereid verklaarden voor a1le geïhteres-
êeerdên van de Kring hun voordracht te houden. Zij ztíLlen deze
LEZING net j-llustraties verduidelijken.
PLAATS: kelder onder Geneentehuis, bereikbaar via hêt hek rechts
naast Genneentéhuis, in de Laanstraat, hek vanaf 19r45 uur ge-
opênd.

-16-

Wij verwachten veel
onderwerp! ( a1l-een

TENTOONSTELI,ÏNG

Door de werkgroep Oudheidkamer zal op 29 en 30 aprll en op '
'1 nei a.s. in het gebouw voor Christeliike Belangen, hoek
Parketraat/Leeetraat, een ÍENToONSTELLÏNG ïtordên gehoutlen over
40 jaren Koninklijke Faqri.lie in Baarn.
Deze bijzonilere expositie wordt op 28 april a.s. officteel
geopend, ls avonds on 8.JO uur.
Bi-j dê openi-ng zijn de leden van de Kring van harte welkon.

Elderê in deze krant komen wij uitvoeri8er op de tentoon-
stel-ling terug (zie ook komênde artikelen in de Baarnsche
Courant ) .

EXCURSIE

In nei zal hoogstwaarÊchii nliik een excursie worden gehouden
naar Kasteel Anerongen .

Nadere mededelingen hierover vol-gen no8.

t
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b elangst e I-l enden voor dit zeer a]{tuel-e
voor leden - toegang gratis).
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