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VOORI{OORD BI'RGEI4EESTER

Namens tret Gemeentebestuur feliclteer ik de ltristorische
Kring EBaernerr van harte met het eerste lustrum.
Al bestaat uw Kring pas 5 Jaren en is ziJ nog. één van
de jongste organÍsaties in het Baarnge verenígingslew€n,
toch is een geluklrens zeker op zijn plaats.
U heeft in deze korte tijd rêgelmatig beuezen eên
belangrj.Jke pl-aats in dit verenigingsleven {n te nemen.
Versclrillende tentoons tel lingen l.eeft uw l(rLng georga-
niseerd, mede waardoor een aantal evenementen mêer
lnhoud heeft gekregen.
Mêt enLge archeologtsche vondsten deecl u bêlangrijk
rÍerk voor de plaatseLijke historie.
De kontakten met tret Gemeentêbestuur kwamen vooral tot
uiting bíj uw goede zorgen voor de archiefstukkon,
schilderijen enz., afkomstÍg van de woormalige Oudheid-
kaoer.
Urr blad riBaernerr lees ík lmmer met vêel intêresge.
De onlangs gerJ-Jzi.gde opzêt 1s zeker in het belang van
de lezera.
Ik hoop, dat Baarn nog vele járen van uu aktivitêitên
gebrul.k zal kunnen maken.

De burgemeester,
I{r. J.P. Míedema.

o
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INTERVIEI' MET DE HDER MR. C"C"M. COLLARD

Onlangs was de redaktie te gast bij de beer Collard,
ere-voorzitter en mede-oprictrter van de H"K, rrBaeÍnerr.
Hieronder volgt een beknopte salienvattin€i van dit inter-
view" trÍij danken tret echtpaar Collard voor huÍr welwillen-
de medewerklng en woor de ons geboden gastvrijheid.

o-o-o-o-o-o

Op. 17 no:vember a"s. viert de H"K. haar 5-jariA bestaan.
Kunt u de lezers iets verté1.len over de voorgeechiedenie
van onze vereniging?

trïn eerste instantie Ïrerinner ik nij de Oudheid-
kamer, die in Huíze Ho1land was ondêrgebracht.
Voor die tijd moet men reed.s de beschj-kking hêbben
getrad over een zaaLtje aan hêt Mesdagplein.
De heren Van Loon, Astro, Iíitte en Smit speel,den
een belan6riJke ro1 bíj het beheren van deze
kol]-ektie. rl

Waarui t bestond ó.eze verzameling?
rrHet was een f ragraent ari s che koJ-lektie; rleubêls,
aardewerk " schilderijen enz. Opmerkelijk was een
rnaquette van Baarn, een zeer fraai exempLaar.í

I{aarom verhuisde men in de jaren 160 naar het Nutsgebo{ru?
trEr was weinig be1àngstelling voor Huize Holland.
De vilLa vas bowendien.oud en minder geschikt
voor het bêr'aren van de kollekti-e,. Bovendien
kostte het befreer de Gemeente veeJ- ge1d. Ilêt is
met name mevr. De Leeurd geríeest, die het initia-
tief nar.r tot het oprichten van de GemeenteliJke
Commissi.e Oudheidkamer. rl

tr{ie waren er 1id van deze comnissie?
rro.a. de hereÍr De Leeuw, De Ruig, V.d. Ir'Iersch,
Beuká{ hritsenburg, Van lÍooft en ikzê1f.
Binnen deze cornmissie bestonden eigenlijk twee
stromingen. Sornmige leden interesseerdên zicla
vooral voor de specifiek Baarnse historie,

: anderen fradden een ríeer algemêne belangstelling
ïoor de geschiedenis. !r.

Tot welkê groep behoo{de q?
nIk interesseer me vooral voor al.genlene gescfriede-
nis. Dat wj.l niet zee€e'} dat ik de gesctriedenis
van Baarn onbelangrijk wincl. rr

Is er een periode waa?voor u zich in tret biJzonder
interes seert ?

ItDe 18e eeuw, met name de periode van de Aufklàrung
(werlichting), met mensen a1s Voltaire en Rousseau.
Deze tijd is voor de bescïravlng van enorne betekenis
geweest, Je kunt zeggen dat de raensheid toen vol-
wassen begon te worden. De invloed van de verlichting
doet zj-ch treden ten dage nog steeds gelden. ïk heb
het gevoel, dat ieÍnand ul-t de zoe ê eurn' beter kontakt
zou hebben met een 18e-eeuwer dan net een lpe-eeuwer. r
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IÍat is volgens u de ziÍr van ge schiedeni sbe studering?

trDe grootste betekenis l-s vo1gens miJ, dat men
doot het bestuderen van de objektieve geschiedenia '
komt tot een grotere verdraagzaanheid. Men leert
er door te relativeren. De opwoedkundige waarde is
dus groot, mits men het objektief doceert. Bovendien
kuÍrlren we erult leren welke kultuurgoederen we
moêtên bewaren. De keuze van bewaren bepaalt n1 . de
kultuur. rl

Hoe ls men in 1!/4 gekonen tot de oprichting van de H.K.?
ItAanleiding was de tentoonstelling rt lOO Jaar Spoorrr.
Oude herinneringen kwamen boven. We vonden Ïret
j amner dat dê restanten van de vroegere Oudheid-
kamer ongebrulkt in de kelder van tret Gemeentetrul,s
lagen. De heren V.d. Mersch, De Ruig en ik kwarFen
toen op hêt l-dee om via een oproêp l-n de krant
€ens te kijken of er Ln Baarn belangstelling
bestond voor een tristorisctre vereniging.
Die belangstelling bleek inderdaad zeer 6root.rt

I{at is hêt beLangrijkste versc?riI tussen de H"K. en de
Ïiroegère Cor:uois sie voor de Oudheidkamêr?

rlDe H.K. wil een doorsnede zijn van de hele Baarnge
bêvo1kiÍrg en is hierdoor levensvatbaarder.
Ook het idee van de werkgroepen is een verschil met
vro eger . rr

Heeft de ontwikkeling wan de H.ii. aan ulr vêrwaclttingen
vo l-daan?

trDat zeker. Het is een bloeiende verenigin6 geworden.
De ontr.'ikkeling van de H"K. is al1een anders ver-
lopen dan ik me oorspronkell.Jk trad voorgesteld.
Via andere wegen is rnen ectrter toch tot hetzelfde
resultaat gekoneÍr. Dergel-iJke ontwikkelingen zijn
kennelijk rtoolt voorspelbaar.
Mên kan uit alles merken dat de H.K. binneÍr Baarn
funktioneert ên een duideliJk bestaansrecht treeft.rl

o-o-o-o-o-o
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WAT IS U HET MDESTE BIJGDBLEVEN, ?ERUGBLIKKDND OP 5 JAARHIS?ORISCIIE ICRING?

Deze vraag werd gesteld aan ond.erstaande personen.Hun antwoord klonk a1s voJ.gts

Betty Overeem
( oud-vqsirit st er Arwe)

Flud van Gj.ffen
( oud-bestuursl id en nrede-oprichter wan de Arwe )

Jojada Verrips
(oud-voorzitter Arwe enmeoe.-opriclrter Vyqre t6e4_I(Oê11er ,l

Piet Tieleman De vondst van het dool'IroqL+
lraa.f,rraln orrerigens lrcol tDevezen i.s clat het tijde43de Rêformatie is verniekl.
De voorbereiding van detentoons tel_l.inc in dePauluskerk.

De gêzellíge kontakten,
verkregên d. rn. v. de H.K.en tret eerste ver6uld_
avondj ê .

De tentoonstellin6 iÍr dePauluskerk en in het
Cantonpark.

: De vergaderingen van de
_Archeologische l{e rkgroep inhuiselijke krine:
De iandesaufnafrnén in hetbos;
De kursus Archeologie.

: Jereu]dlvondj e s, waarbiJ deheer Collard voorlas uit de
CeL:ref a Obscura, rjre,r-four., Bartcre crt'ocoJ.adene].k schonk enrtevrouw Astro ons wertelde
lgu r,- -net verf gemen6d
Kan worden.

i De hs6r' Collard.

Pieter Jacobs

Mien Bart

ThLJmên de Ruig
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5 JAAR OUDHE IDKAMER

Uelke daturo het nu precies ls di.e lre als geboortedatun
van dê werkgroep Oudheidkarner kunn€n beschouwenr.,is niet

. duidelijk. Het v/oord rr Oudheidkar::er lr en rlweer in ere l..er-
stellenrlviel in eLk geval a1 diê eerstê avond in }.et' Nutsgebouw in decenber 1974, toen een aanta.l belangstel-
lenden reageerde óp': een oproep in de Baarnscbe Courant
om te korneir tot oprichting van een historische kring.
Irraarechi jnliJk was het in dè Oosterschool, dat de heer
Collard enkele mensen vroeg ocr zich te belasten r.ret de
oprichtin8 van verkgroepen. Voor de werkgroep Oudheid-
kaner was dat Ln elk geval de heer Tielenan, biJ.wie
belangs te l l enden zíctr konden opgeven. .r

' De werkgroep Oudheldkaner kon overigens niet,zo v].ot van
start gaaÍr als de werkgroep Arctteologiei nen had itrmers
ook mèt het Ger-leênt ebe stuur te rnaken. Per slot van
rekening was alles wat er nog van de voornlali-ge Oudheid-
kamer restte eigendon van de GeÍneente.
Een eerste poging om belangstelllng te wekken rdas eenrrstandn van de Historische Kring tijdens een boekenbeurs
in de Speelcloos in oktobêr 1975. Ttr êen vitrine zag rren
o.a. schelpen, gevonden bij graafwerkzaanhedeÊ. aan de
Torenlaan. Leden en nierrrre leden van de Historiachê I(ring
.(aie overigens rrel eerst hun kontributie noesten woldoen;
boter bij de vís I ) kregen daar een fotokopie van een

. káart van Eeríland en het Overkuartier van ít Sticht van
Isaak Tirion.
Intussen rlocht in cle kelder varl l.et Gemeentehuis door
enkele nensen in kasten en kisten en tussên stelliÍIgen
gekeken worden naar wat er nog restte van de voormalige
Oudheidkamer. Dat kon alleen tiJdens kantooruren, zodat
dit voorrecht alleen aan gepensioneerden ên huísvrouwên
tên deel kon va1len. Bijeenkorrsten van de groep vonden
plaats aan êên tafel (tussen andêr pubLiek) in Ástoria.
Niet bepaalcl ideaal natuurlijk !

Toctr rrerd het op 19 decernber 1975 t s avonds in hstoria
trenens. Op de agenda stond behalve rrbestuursverkiezingtr
en rrplannen en aktivl-teitenrr ook Í expositie Pauluskerkrt .
Kort daarvoor r{as door de AÍcheoLoglsche Verkgroefr
tijdens een onderzoek naar E9 filndering van de Pauluskerk
de ontbrekende frelft van lÍl$, doopvont gevonden.
Het bestuur r^'erd: de freer P. Tielenan (voorzitter), de
Lreer D. v.d. Steeg (penningmeester), de heer Ir, Jacobs
(secretaris), mevrouw G.II. Grootend.orst-Doornekanp (2e
voorzitter) en cle heer J. Kruidenier (2e secretaris).
Dn wat het be]-angrijkste was: er wercl besloten eên
tentoonstelling over en rondom de Pau1uskerk te organi-
seren t 1,Jat het noest worden en troe? Geen borden, geen
vitrines, tret materiaal moest nog uitgezochtl
Ik ge1oof dat verscftillenden van ons er wel èen hard
hoofd in hadden, maar er kwan êen oproep in de Baarnsche
Coufênt. Dat leverde bij de volgende vergadering op
9 j aÍruari 1976 in de Speeldoos 4 nieuwe gezichten op,
die owerigens rblijwersÍ werden en a1 heel wat werk wer-
zet ?rebben. Het probleen t entoonstel lingsborden werd
opgelost toen bleek, dat Ds. Van l,rtraesbergen deze voor
ons had. Vl.trines? De }. eer C. v.c1. Steeg naakte zel



-7-
Spots? De heer Th. de Ruig kreeg ze voor ons wan de
wi.nkel-ierswereniging. Museum F.lehi-te en paratikulieren
leendên ons r'4ateriaal-. Raad en daad vàn de heer
F. Beerbaum" De heer J. Roest vêrzorêde de tekeningen en
met medewerking van de heren C. v.d" 'Steeg en J. v.d. Pol
een maquette, door kinderen tijdêns de ÈentoonstelLing
(en nu nog attijcl door one) rChristelijke blokkendoosrl
geno end .
Intussen werd van Gemeentewege de be sctrj.kking verkrêgen
over kelderruinrte, die van buitenaf bereikbaar was, zodat
we ook buiten de kantooruren kondetr. werken" Vier mensen
werden aangea/ezen, diê etk een sleutel kregen en één van
deze rr sl eutel fi6rrrenr moest altijd aanvezlg zijn iÍtdien
er gerrêrkt Yrerd.
We deelden de keJ-der net de ntensen van ltet Rode Kruis, die
er Ïrrrn oefenawonden hielden. Behalve stoelen en tafels
gtond er dan ook een geraaf,.ttê, een bed en hingen er
diverse platen met al.lerlei inwendige organen. Verder was
het bar stoffig. (vloer, wanden en plafond van grljze
cement of beton). Ultsluitênd voor ons was er e6n klein
ve?trek, waarin het archief van de vroegere Oudheidkamêr
werd ondergebractrt.
De tentoonstêl1ing 1n de Pauluskerk verd een succes, een
groot succes Inogen we },re 1 zegg,er:. Meer dan 2OOO bezoekêrs.
Succes boekten ook de diavoorstêlLingen door cle heer
Th. de ïiuig en mevr. N. Kuyt-Srrit in een door gordljnen
afgeschoten hoek van de kerk.
Het zou te ver voeren om alle sctrenkers en trelpers te
noeEen. Wat voor ons a19 groep het belangri-jkste Íras: we
hadden niet voor niets gezrroegd, de kollektie van de
Oudheidkaner en de Historische Kring varen in de belang-
ste1ling gekonen err. ... we Lradden eJ-kaar en elkaars
kapaciteiten leren kennen en waarderen.
Leuk was ook de sanenwerking met de wêrkgroep l:.rcheolpgie,
die in fêite door het vinden van de 2e helft van tt€ldL
doopvont zo niet de aanleidlng, dan toctr we1 de stoot tot
dezê tentoonsteLling had gêgeven
Enkele maanden na de tentoonstelling legde de ?reer
Tleleman }.et voorzitterschap neêrg kort daarna trad ook
de heer Jacobs a1s secretaris af. celukkig blêef hiJ
bereid ook bij latere t entoons t ellingen tel.sten voor ons
te calligraferen.
Voorzitter en secretaris lrerden opgevolgd door 2e voor-
zLtteÍ en 2e secretaris, docïr de 2e secretaris, de heer
J. Kruidenier, had én biJ de verkgfoep Archeologie én in
de redaktie wan rtBaerner a1 zoveel werk" dat hlj het
secf,etariaat varr onze werkgroep rroest neerle€gen.
Mevrouw N. Kuyt-Smit volgde frem op net als 2e secretaris
de treer D. Arnold, pie gewoonlijk de vergaderingen notu-
Leerde.
Mèvrouw J. v"d. Brink-van Wijkvliet, intussen afgevaar-
digde in het Al-gemeen Bestuur, was 2e voorzitter geworden.
Zíj verzorgde sar:ren met de heer ?b. de Ruig de tentoon-
steLling betreffende August Janssen in het Cantonspark
i.n septenber 1976.
In diezeLfde week (opening Laanstraatpronenade ) verzorgde
het Algemeen Bestuur een tentoonstelling over de Laan-
straat in het gebourd ChristeliJke Belangen, r,raar in de
bovenzaal diars van de treer Th. de Ruig en rJevrouar l(uyt
veftoond werden.
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':.rr- t -;1a.di.ên, in deceErbet'. 1/15] was het lOO jaar gel-eden
drat :1et po stkaaa boor ín tret c ent-rum v-an Baarn weu'd geopênd
op de plaats waar nu de leeszaal is gelegen. Reden voor
ons o{:1 di-t fej.t te herdenken met een kleine tentoon-
sielling in de 1eêszaal .
liet leek rrel of we de snaak van t entoons te1l i.ngen tê
paliken hadden, want in rleart 1977 uerd de Sporttral
8ccpend en d.e werkgroep Oudtreidkaner was present met
eíkeJ.e bordên reet oude spor.tfoto I s, grotendeeis samen-

-^1d. door de her'en Í/.d" Po1 en De Ruig, die tevens
.:.ivoo-rstê11ingen over Baarns verleden op sportgebiêd
r/êï:cr6Cen.
Intussen lraren de overige leden van de werkgroep aL eni6e
t]j'jd irezig net de voorberej-dingen voor de tentoonste.lling
"'Íl. e r.tig jaar Koninkli jke FanriLie in Baarnrr . Daar zaten
l,(-el rnat haken en ogen aan i.v.nr. de bevêiligíng,
De r-'l c o -,: beniddeling van de Intendant, de heer Van Di jk
ri r:, I t Ve1de, van H.l,f . de Iioningin en het Jlonj.nklÍjk
F-urj- l ai'ijaief in brrrikleen verkregen voorwerpen moesten
ci.ke avond en ochtend naar en van het politiebureau komen.
i)e :er:ste avond brac}.tên ve a1lês zelfe maar de n:ede-
vie riii.ï:,: van de politie was derrnate, dat rnre de volgende
d..;!,'í', al1es keuri-g met l".et politj-ebusje bezorgd kre8'en.
;i{-i ue ower de Oranj et entoonstelling spreken moeten we
netcen aan de banlc op de Brirrk derÍ<en, een initiatief
'r1)n L. we:kgroep Oudheidkamer, eigenlijk het idee van
r-c-/:ou.,,r r,/.d. Brink. De onttru]"lj-ng vond plaats op

^-'-oj.rneda€; door Burgemeester l,Iiedería, die bovendien
-.rcrcrdellijk bereld was gebleken onze t entoonstel_1ing te
openen. Lln we denken natuurl_i jk aan fret filmpje van de
BLijde ïncomste op 14 april 1937, we'arvo o r de beicle
l]:'n11,j everenigingen zorgden. Ook Ïrier van a1le kanten
i::-.1" * ,r"U"vrerkJ-ng. Met meer dan 2OOO bezoekers was de
i, aï, ïc r)ns t e11ing een grandioos succes.
rn, rrri:i o:,r-l.:e tentoonstelling komt echter een einde, zoals
:i. i",.rr:'s e firensen ondervonden die te laat voor cle deuren
..-,r Cbristel.ijke Belangen stonden toen we al_ aan fret

::aren. Maar wat r,rras het lerrk en wat een ent-
rrcLs:erste reakties kuramen er. En wat vras onzê penning-
r:ccl:1,,:::' weer goed op dreef!
:c-l.i--Lve tentoons t eL lingen deden we intussen ook tret
!r'*..-!-ra1en werk. ï,ía s tret in de eerste t:- jc- zo dat het
k.:tÍo1ereÍl van mappen in fei.te bestond uit doorlezen en
',3idcr nj-ets, latef werden diverse mappen gereorgani. seerd,
ijcEêïens gerangschikt en op daturn gel_egd.
DÊ hêe r D. Arno].d rarerkte met lvlart i.rr en Jan - i.n de
,^;a:r:irling trde jongensrr genoemd - aan een eenvoudig
'-r-'rl:.:ntatiêsysteem voor on.ze bibliotheek, dat echter nog
-"(ac+. klaar is ondat de heer E. Arnol-d zijn werkzaamheden
- cok aLs 2e secretaris, hij is inmiddels opgevolgd door
cle hcer J" ts1ok - ritoêst neerleggen i.v.n. zi-jn benoeaing
a1s leraar. De rr jongensrr T+erden ouder en kregen zoveeJ-
1:r:i-3'i-terk dat ze noesten afhaken. Gelukkig is er nieuw
biocd gekor.len en hopen we konende wintêr dit karrn'ei tê
klaren.
l{aar intussen r4ra s het 1978 geworden en in maart van dat
.j aariras het 80 jaar ge1eden dat Prof" Franz Stracké

-'er:I. eecl " Reden on het prachtl-ge n:ateriaal- , dat in de
Ou--- -i 'lr.amer aanl'ezig is, van ên over de faritilie Stracké
ten toon te stellen.



Posttentoonstelling 1976

...{

Kinderwagen H.K.H.hinses Anna Paulor,tna 1977
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D€-.-Êira€--l,adst ok was zo vriêndel.ijk haar .ruintê ondèr
rr I t Rieten Dakrt te-cJresebjJ<king-ta s.tel leT .Ef ïe?d 1n
arctrievên gê snuffeld, .beel-dhouwwerken eJ.de:es rdefden
gefotografeerd (de heer V.d. Zee verrichtte daarvoor
ha1sbrekendê toe:.en op een garnme]. trapje ln de. R.ii. Kêrk
op !t Zand in Amersfoort), kortom d€.flêp Êlr-acké is nu
aanzienlijk 11i_t€rolcceie--. :Het fraaie. fateriaa]. kvarn prachtig,uit. Vooral..het meisje
mef, geitje, dat u nu pertnanent in cle .haL van cle Ses?etarie
kuÍrt zien staan. Het geheel werd vervolnaakt door de fijne
àJ,oemstukj e s van de hand van nerrr. A. v.d. Steeg-Jansen.
In het najaar vairr 1978 lazen we in de Baarnsche Courant
dat de werkgroep Oudheidkame! zou nêewerken aan egn
tentoonstelling t.g.w. de opening wan de tsrinkstraat-
promenade. Rare geraarwording als Jo van niets veet !
I{e overlegden l.oe we dLt bericht zoudên rectificeren,
keken ook eens in de Brinkstraat-map en vonden daarin
zow.eel leuk fotontateriaal, dat we beeloten toch naar nee
te doên ne.t een drietal vitrLnês.
t-um:idde l- s lraren w€ met de voorbereldíngen bezig voor de
in februarÍ 1979 te houden tentoonstelling van oud.e
schoolplaten. Dê Waldhelr! Mavo. Leende zieh hiervoor uit-
BtekêÍrd en de houteÍl wanden en murên van Bc.lrootl-s€tsel-
r'erk vorríden een pzpchtige aclrtergrond. Op één di!g.
hedden rÍe ÍrLêt gerekend. Het barre winterrreer I
Sotltui ge scholen sloteD zelfs enkele dagen, echter niet
de l{aldheim Mavo. Dn ondanks het barre weer toc}r nog
Ïronderden. bezoekers en talLoze leuke reakties.
En over onze ïe?kruinte gesp:coken. Het Rode .i{ruis kreêg
in de zomer wan 1977 elders ondeldakr. zodat,de kelder
voortaaÍr uitsluit.end cloor de werkgroep gebruikt mocht
worden. Wê kregen bovêndien noe een tweetaJ. vertrekken

' ter besctrikking, zodat nu alLe sputrlen van de voornallge
Oudhèidkamer. konden worden overgebractrt. Dr j.s een ruinrte
met steLlingen voor de schilderijen, een.ruimte net
kasten, kisten en stellingen voor dlwerse snuiÊterijetl

, . van klej.n tot groot en niet te vergeten natuurliJk onze
a.rcl".iefrul.mte. Dtt Laatste vertrek, dat uiteraard veel
gebrulkt uordt, evenalÉ de grote wêtk- en ver8aderuinte,
ie door de werkgroep gel.eel itopgeknaptr. Dê Geneente
steldê verf ter beschikklng, zodat $anden en plafondg er
nu veel prettiger uitzien.
pankziJ het zuinig beheer watt onze penrxingmeester kon
vloerbedekking worden gelegd en van l..et Geneentebestuur
,werd. toesternn1ng verkregen de grotê uerkruint€ voortaan
ook te gebrulken voor vergaderl-ngen van het.Àlgeraeen
Bestuur en van de Arwe.
Hoewel. het nrisschien liJkt of we voornarnelJ-jk bêzig zl.jn
net de organisatle van t entoons tell ingen, is ér ook op
ander gebied veel gedaan. Toen de {erk€roep Interviews
en Reportages werd opgehewen, voeLde de werkgroep Oud-
heidkaltef dit als eên groot geEis. r/eeL oudefe menaên
die uen ool"t had w1llên interviewêÍr, uaren irrtuasen a1
overledên. Dr werd bealoten zelf op kleine schaal l-nter-
views af t€ nêrnen. WeJ.ielraar geen intervierrs geschikt
voor een radio-uitzendLng,.. maar Je kunt er later altiJd
nog in knippen en betêr .he.n[a1ingen op een bandje dan
b.e]-eEaal geen bandje, dachten.lre." trê zijn nu eng blij
dat we errkele bandjes hebbefr van gë aprekken aet.o.a. dê
tteer en rnêvrouli' .Hooyer, die resp. in juLi en j gnuari. wan
dit Jaar owerleden zi.jtl.
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Dert Íroodzalrelijk iets is ook tret uj.tknippèn va:l'artilkelen
en fotors uit couranten en tijdschriften en het bemachfi-
gên van speciale voórwerpen of pro6rammar s (wanneer bijv.
een Baarnse vereniging, kerkgenootschap, bejaardentehuis
enz" jubileert).
Een hee1 enkele keer kan er iets aangekoctrt ïorden,
boeken bíjvoorbeeld of een in de kollektie ontbrekênde
gravrrre, ergêns door de tleer Kramór ontdekt " De treer
Kraaer belastte zich met tret laten inlijsten wan vele
gravures, di-e trer en der in mappen lagen.
Eén wens is natuurlijk een specialê subsidie om eventuele
aankopen te kunnen doen. Nu zijn er nogelijk nog prenten
te verkrijgen, die straks helemaal onbetaalbaar worden.
In di"t en ook in andere opzichten frêbben we echter alle
mederÀrerking van de Gemeente. l{et}rouder Teeling zou proberen
een bedrag voor eventuele aankopen op de begroting te
krijgen. Maar er bestaat natuurLijk ook nog een Bestek 81
en er moeten'ook nog vele schildêrijen gerestaureerd.
Ja, ook dat is iets dat door toedo€n van de rderkgroep
werd bereikt. Door de Gemeente werd voor 1979 een bedrag
van Í 7.OoO'-- uitgetrokken voor restauratie en we kunnen
nu vo1 trots enkele doeken laten zien, die prachtig luit
de verfrt gekomen zijn. We zijn hêt Gemeentebestuur - en
met narne ook de heêr Van Westerlaak, die altijd net raad
en daad klaar staat - dankbaar voor alle medewerking.
Verder komen er nogal- eens vragen van partikulieren of
lnstêl.l-ingen, die iets will-en r^reten betreffende h.et ver-
lêden - r^'e denken bijv. aan Staatsbosbeheer i.v.m. de
restauratie van Kasteel Groeneveld - en noet er enig
speurwerk gedaan Í'orden alvorens de vragen te kr.rnnen
beantr^roorden "Rêgelrnatig koraen - vooral tijdens en na tentoons t ell ingen -
nieuwe aanwinsten voor de Oudhel-dkamer binnen. Mevrouw
Van Elonstede heeft a1 ríeer dan 1O0 voorwerpen ingescïrreven.
Dr zj.jn boeken bJ.j over het Oranjehuis, naar ook een
parasolletje, merk- en verstel,lappen, een kopje metIHotel VelaarsI erop, een paar zi]-veren damesschoentjês
met JB erop (uit de tijd dat Koningin en Prins trouwden),
trerinneringsborden, oorkonden enz.
Wannêer intêressante kaarten of plattegronden l.Íorden ont-
dekt, proberen wê - zo niêt tlet ori€ineel - een fotokopie
daarvan te krijgen. De kaarten vordên geregistreerd door
de l..eer Braat .
Betralve werkavonden is er meestaJ. één keer per jaar een
soort kontaktavond. De r^rerkgro epl eden brengen dan ook ïrun
famil-ieleden mee en onder een trap en een snap worden bijv.
films en diars bekeken van de laatste tentoonstelling
(waarin veelal ook familieleden hun aandeel hebben gehad).
Ook draaien we wêl diars, uaarvan we niet preciês weten
wat. ze voorstellen, bijv. een vi1la die vreselijk bekend
lijkt en die we toctr niet ktrnnen ]-okaliseren. Gezanenlijk
komen r^te er soms weL uit. A1 met al- toch wel dingen dachten
we om bl"j de viering van het eerste lrrstrum evêÍr bij stil
te staan. I.v.m. tret aftreden van de heer G. Brouwer a1s
algemeen voorzitter en waarnernl-ng door mevÍould G"H. Grooten-
dorst -Doornekanp, is het voorzittersctrap wan de werkgroep
overgegaan naar n'lerrrouw J . v" d. Brink-van lrli jkvliet .
Onder traar voorzitterschap is de werkgroep al weer nieuwe
aktivltej-ten aan tret voorbereiden, waaronder een kleine
tentoonstelling t.g.v. de opening van het laatste stukje
promenade eind oktober 1979 en volgend jaar rnei een ten-
toonstelllng van affictres uit de oorlogstíjd.
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5 JAAR ARCHAOLOGTSC}IE I,IERKGRODP

Een overzicht van fret ontstaan en de groei van de
archeologische werkgroep van de Hlstorisctre Kring rrBaerner?.

Gebo o rt e

'iuit de 6ehouden enquête is gebleken dat êr belangstellln6
bestaat voor archeologie. I{íe voelt ervoor de leiding op
zich te nemên van een trerkgroep dLe zictr hierrnee bezÍg-
houdt? Meneer Van Giffen, mevrouw Bijvanck, u hebt beide
nanen die in de archeologische wereld zeer bekend zljn.
Wj.e wil als derde aan deze tïree mensen worden toegevoegd?
I4eneer Braat? Goed, dan 1s hierbLj l..et voorlopig bêstuur
-ran de lrerkgroep Archeologie van onze l(ring geÍ'nstalr ^^- -

Dit r^rarên de woorden van de heer Col]ard op de oprichting:i'
"rergadering van de Ilistorische Kring trBaernerr in 1974.
Het was teveng de geboorte van onzê archeologische werk--
groep, latêr verkort tot Arve.
1'er plaatse werden de eerste leden j-ngeschreven. Bínnen
een Jaar werd tret voorlopig bestuur een definítief be stt"::.-: '
l/aaraan Ankie WeeteÍling a1s algeoeên-adJunkt toegêvc3gcl
werd.

9*!si55e1rle
Terugkijkend op de eerstê, aarzelende schreden die de
leden van de werkgroep zetten op de weg naar een goêd
funktionerende werkgroep, denken we onmÍdde11ijk aan de
eerste bijeerrkomst die ten hrrj.ze van Bart Braat gehouC^'1
werd op 16 aprj.l 1975. Daar werd een plan de catnpagïre
opgesteld. De belangriJkste.purrten waren: regelmatige
bi j eenkor:rst en, inleidingen (te Lrouden door één. van de
leden), inventarisatie van publikaties over de voor-
gesc}iedenis van Baarn en direkte ourgeving en het opzetteri.
-Íall een tijdschrift.
In de loop der Jaren is wel het één en ander veranderd.
''!r ieênkomsten vinden nog regelmatlg plaats, frelaaa niet
.-..er bij leden thuis, maar veel zakelijker, in de kelder
wan l..et Gemeentehuis. Dit bevorderde de werkzaar.rheid en
duidde tevens aan dat het bêginstadiurn voorbij was.
D: aanvarrkelijk onzeker optredende ríerkgroep met slectrts
één 1Ld die tenml-nste iets van archeologie afwist, Í-s
geworden tot een kleine, demokratische werkgroep, die
;rauw betrokkên is bi.i het doen en Iatèn van de Hígtorische
I3ing, lid is van de Arctreologisctre Uerkgemeenschap
l{ederland (Amt), nauwe connecties onderhoudt met de
afdeling Utrecht van de AWN, Vallêi en Eenland (Arnersfoort)
en Naerdincklant (Hilversum).
Ook j.n kennis zíjn de Leden van de groep vooruitgêgaan
door het volgen van lezlngen en kursussen en door het
deelnemen aan excursiês en zelfs weekends in het buiten-
1and. Zoals aL eêrder werd gesteld kon dat voorultgaan
in kennis dan ook gemakkelijk plaatsvj.nden, daài.iÊlechts
lnteresse in de archeologie dê groep áàr:,eensrreedt.
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De eerste lezing, in 1975 door de werkgroep georganiseerd,
vond plaats i-n Kasteel GroeneveLd. De heer Van Tent,
provinciaal archeoloog in dienst van de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (nOn), bractrt ons voor tret
êerst in aanraking met de archeologie door het vertonên
van diars en door het vêrteLlen van de eerste aspekten
uaarnee men rekening dient te horrden.
IÍrmiddel s, via kontakten van Noortje Bijvanck met mevrouw
Offerlrane, 1id wan de reeds Jarenlang zeer goed funktio-
nerende werk6roêp Naerdincklant, werden wiJ in de gelegen-
heid gesteld mee te helpen bJ-j opgravin6en, die verricht'r*erden in Blaricum, on fundamenten van rtSlot Ruysdaeltr
bl,oot te 1e6gen. Daartoe werd om I uur verzameld op dê
Brirrk, vanwaar eerst per auto, later zelfs op de fiets,
vertrokkên werd naar Blaricurn. Daar rerden wiJ ingewijd
in het gêbruik van bats, stoffer, meetlinten e.d" en
f,aakten wÍj enigszins ger*end aan koude. Tevêns l-eerden
wiJ de kameraadschap kennen, die dlt soort evenementen
Íoet zictr meebr:engt .

Op den duur verlangde de werkgioep naar een eigen proJekt,
hetgeên door Jan Roest opgeuet werd, n1 " het zoeken naar
de aansluiting van de fr:ndaties wan de oorspronkellJke
Pauluskerk met diê van latere uitbreldingen. Dezê aan-
sluitinêen vonden rrijr maar tevéns vonden wij de ont-
brekende hélft van IQbIL doopvont van cle kerk. Den sensatie
voor de rrefkgroep. De kranten stonden er vol van, onze
naam Íras op slag bekend biJ alle BaarÍtaars.
Om eractrter te komen l.'at .er nu tÍel in de omgeving wan
Baern aan prehistorie te vLnden was, trokkeÍr Flud van
Glffen en NoortJê Bijvanck de stoute sctroenen aan en
bractrtên een bezoek aan dé ROB, al.$aar zij inzage kregen
in de cokumentatiê van deze dlenst over onzê orageving.
Gewapend met allerhande gegevens ls het plan opgevat
Lande saufnahrlen uit te voeren. Alvorens tret zo ver was,
is nog deelgenomen aan wersctrillende excurÊies, rraaronder
diê naar lli'.ik biJ Duurs.têde (Dorestad). Têvens is er door
ênkele leden wan de' tsróep gêzacht naar fundaties van de
voomaligè standerd molen aan de Eèm. Er werden bêtralvê
fundatieresten ook nóg eên korenvorkje, een gevelanker
en werschillende aardeverken sctref,ven gevortden.
De oprichting van ons rrclubbladn vas inmiddels een felt.
Hleraan zÍjn de namen van JoJada Verrips .(onze voorzitter
varr 8 oktobet 1975 tot 23 september 1976) en Noortje
Bl.jwanck onwerbrekelijk verbonden. In àpril 1976 nerd
bêslotêí de Vuursteenkoerier op te laten gaan in een
algemeen blad voor de Historisèhè Kring" tBaêrnen verd de
nÍeuwe naam, NoortJe BíJvanck.bleef in de redaktie.
Tn 1976 verzorgde Hans Fokkêns de kursus rtfnleiding tot
de Archeologien " Op wele punten stond Hans Fokkens ons met
raa-d en daaC terziJde. Hl-j zorgde er ook woor dat leden
van onze werkgroep konden deelnemen aan excursi.es van dê
AlrN-Utrecht naar de LÍlnenburgerhelde " Ook de kursus
archeolotie, die eind 1!i6 gehouden lrerd in samenwerking
met de Volksuniversiteit was voor een groot dêê]. ziJn lrerk,
daarbj-j zeer goed terziJde 6estaán door .Ankie Tlestorlin€i.



Vondst Urn 1979.

Vondst Doopvont 1975.
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gxcursiês zijn in 1976 nog gemaêkt naar Ïret nuseun in
Ketelhaven en naar Schokland (waar, op de juist omge-
ploegde akkers, zo heertijk veel sctrerven gevonclen werden
dat rlienand naar truis wllde terugkeren) en naar het
r1ijksmuserrrn voor Oudheden in Leiclen.
De archeoloog, Dr. Bakker (in Baarn l/onend), leerde ons
het één en ancler over trunebedden op een bijeenkomst biJ
Bart Braat thui s .
De Landesaufnatlrnen, dl-e wij re.eds eerder noemden, zijn
gestart op J oktobe'" 1976. Eerst werd de gerestaureerde
grafheuvel achter de campln6 [De Zeven lindenrr bezoctrt,
waarna het gebied ten oosten van Kievitsdal systematisch
werd onderzocht. Dit projekt verd slectrts onderbroken
door een onderzoek naar de fundamenten van de rldder-
hofstede Grirnmestein. Aangezien de pachter wan het des-
betrêffende gebiêd tret graven van proefeleuven triet 60ed-
kerrrde, rrerden wij gedwongen van dit proJekt af te zien.
Het volgende jaar, 1)ff, kreeg de werkgroep toestemriring
van H.I{. de Koningj.n een onderzoek te verrichten naar de
fundatie van huize trDe Eultrr in het l(roondomein.
Het ROB weigerde echter dê toestenL'ling hiervoor, zodat
na enkele rrprlkaktiesrr ook dit pfojekt stopgezêt rnoest
wordeÍl. Nu konden de Landesaufnahnen weer rustig voort-
gezet r{'orden. Op 2 april kregen wl j wan de treer Varr Tent
toestemning proefsleuven te grawen in drie getreel ver-
stoorde heuvels in het bos van Pijnenburg. Ook de eigenaar
van dit gebied kêurde dit plan goed en op 16 apriJ. werd
hiermee aangevangen" Reeds in dat zelfde jaar uerden weer
excursies georganiseerd om nog neèr kennis en inzicht te
vergaren. Ditmaal bezochten wij de gerestaureerde graf-
IteuveLs in Toterfaut-Halve Mijl in Brabant en het museum
in I s-Hert ogenbo scfr. Enkele maanden laterrnraren iÍr Drente
de Papeloose Kerk, tret museum te Assen en het Fl.inthuis
te Borger aan de beurt.
Ook dit jaar werd door de AlíN-Utrecht o..L.v. Hans Fokkens
een reis geoÍganiseerd naar de Lllnenburgerheide.
Het enthousiasËe van de leden van onze werkgroep was
wêderom zeer gf,oot. Wij kwamen niet alleen veel neer aan
de weet oveÍ de prehistorie, maar tevens rlaakten uij
kennis met r.íenaen met, net als rdij, eert enorEl gevoef. voor
hi.storische waarden ên een onbegrensde zucht naar het
vinden van wuurstenen voorwerpen.
Een archeologi sch-geologi sctr weekeinde weld georganiseerd
naar Gerolstein in de Eifel" Ook werden de vuursteenmj-Jnên
te Rijckholt bezocht. Deide evenementen eveneens op uit-
nódiging van dê Aït.N-Utrecht .
Naar aanleiding van hêt vinden van enige schervsn bij ons
onderzoek naar graftreuvels achter Groot iiiewitsdal gaf
Hans Fokkens ons bij henr thrri s les in het opnreten en
intekenen van vondsten.
Het jaar 1!J8 kenmerkte zich vooral door nieuwê vondsten
bJ-j het graven van proefsleuven in de drie verstoorde
heuvel-s op het Hoge Erf (acbter Groot i(ievitsdal).
Na in het be6in wan dat Jaar reeds enige scherven en
crematieresten gevonden te hebben kwan, door instorting
van êên sleuf, een komplête urn bloot te liggen.
De grond erom heen ttebben wij onniddellijk g:estut met hout
en de urn afgedekt net pLastic en zand.
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Op 8 septembêr 1978 verd de Urn o"l.v. de heer Van tent
door tret ROD vêrrrijderd en naar Arnersfoort Aebracht.
Nu vas we1 duidelijk dat wlj net grafïreuvel s te maken
hadden. Het bevijs was door ons dus geLêvercl, zoclat na
de profielen van de sleuveF ingetekend te trebben, wij de
proefsleuven konden dicht/en.
Van groot belang atas ook 'de sctrerf van een Veluwse klok-
beker, die Anneke Hartrrig dat jaar vond in een omgeploegd
veLd bi j de I-age Vrrursche.
Behalve de werkzaarrhêden op tret Hoge Erf, I s zondags-
ochtends om de twee weken, vergaderde de werkgroep \1O x
en werden er acfrt eÍcuraiês georganiseerd.,
Bezoctrt werden de Dtruskent entoonst el1ing in het RiJks-
museum wan Oudheden te Leiden, dê steden Xanten en Kalkar,.traarbij in Xanten de restauraties van de F.oneinse stad
met stadswal en amphittreater werden bekeken, het Tïrernen-
mugeua in Heerlen en het archeologisctr reservaat te Stein.
Ook dit jaar werd wederom deelgenomen aan de excuraie

. naar de Ltlnetburgerheíde. Aan het eincle van het jaar
brachten wij een bezoek aan een t entoonstel-ling in Houten.
Vondsten werden getoond uit de opgeworpen p1aats waar
eens l..et castellum Vechten heeft 6estaan. Versctrillende
lêden van onzè uerkgÍ'oep hadden. zelf a1 eens gezocfrt in
de opgeworpen en verplaatste grond. Ook de kerk in Blst
bezochten wij. Onder deze kerk bevindt zich bet rêstant
van een Rorneinse tempel. In het f,ruseum Nairac te Barneweld
bekeken ra'i j êen uitgezochte kollektie prehistoriFche
vondsten. Het Jaar verd afgesloten met een bezoek aan de
tentoonstelling rrEen Rorreins truis te Ar:rsterdai:rrr in het
Allard Pierson Muserun. Natuurlijk gingen wij nog even een
kljkje nemen bij de vooruerpen, gewonden tijdens de metro-
werkzaaÍihêdên. Het enige probleen bij het maken wan uit-
stapjes was tret vervoer.. r ,

Naast a1 deze excursies werd slectrts één J-ezing gêtrouden
enwel door de heer Van Dijk van de ÁWN-Utrecht.. over
bodemvondsten.
Na dit zeer aktieve jaar vaLt 1979 mi.sschien ieËs tegen.
De weldwerkzaamheilen konden vegens de zrrare rÍinter pas
wer in het jaar van start gaan" De heuvels op het, Hoge
Erf zijn in hr:n oude staat teruggebracht" Ze].fs bladeren
en dennenaalden zijn hierbij rriet vergetêno De bus van
Ilans Fokkens r:ret inhoud zullen wij missen. Op 1 Juli namen
wj-J afscheid van díti projekt, dat ons zo lang geboeid heeft.
Áàn excursies kunnen wij tot nu toe vermel.den: een bêzoêk
aan lÍijchen en Nijmegen. In ïIijchen leidde de stads-
arctrivaris ons rond door tret practrtj.g gerestaurêerdê
kas teel t j e/raadhuis . In het ernaast gele€ien koetslruis was
een arclreologische ko].].ehtie tentoongesteld, rn'aaronder de
vondst uit het vorstengraf. Dit kleine, rraar interessante
muaeulrl is gênoemd naar dê amat errr-archeoloog ên kousen-
fabrikant Frans Bloemen. In Nijrnegen werd het museun Kam
bezocht. De in april- geplande excursie naar de têntoon-
stelling trGoden en Ptrarao I sn kon niet doortaam wegens
gebrek aan vefvoer. Vel,en l.ebben ectrter op eigen gelegen-
heid op andere momenten de tentoonste 1J-ing bezocht
Lezingen zíjn gehouden in j anuari door de treer Bakker over
opgravingen te Hoogkarspel en door Hans Fokkens in februari
en maart over .Í-ande saufnahDen. De groepsgewiJze veldver-
kenningen die daarop hadden moeten aansluiten, zijn ecbter
ten tijde van dit schrijven nog niêt van de grond gekomen.
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wrJ hopên dat er dit , ^"" ""ltr*"""leo n* €:rcu:r'sie
geo.t€iaaise erd katl' i.,ollden.

9lg!
Hoeïel êr a.a het glorieuze jaar 1978 een kJ.èl.ne J.nzi'lrLjr'g
te bespeuren val-t en een hergroepering in de verkg?oep
plaatsvindt, garanderen dê p.lannen voor cle toekomst een
bl.iJwende band tuasen de 1e(en van onzê kl eine rrrerkgroep.

.: ?rour*êas, Ïrêt jaar is nog niet ten einde .
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TERUGBLIK EN VOORUITZIDN

HLatorische verenigingen, hj-storische tijdschriftjes, ze
verríjzen bijna als paddestoelen uit de grond. Er ia
allerríegê €en hang naar Lret oude te konstatèren. Niet
alleen antiek is in, ook grootinoeders tijd ên haar
spulletJes. NostaLgl-ê viert hoogtl-J.
Zo is ook hêt klimaat woor een vereniglng als de onzê
bijzonder gunsti$. Hoe lang deze tendena zal aaÍrhoudêrl
kan natuurliJk nlemand zeggen, maar a1s beÊtuur van de
Historische Kring nBaernen durven we unaníem te beweren
dat onze viJf jaar geleden opgerichte veren{ging haar
levensvatbaarheid zeer zeket bewezen tteeft.
Na vijf Jaar bloeÍt de vereniging; er zijn nu twee
aktieve werkgroepen, er worden regelmatit lezingen en
excursiea georganiseerd, er is ons blad rrBaernetr en ...
buitenstaanders weten onze vêrènigl-ng te viÍrden. I(ortom
we zijn er en ziJn niet meer rdeg te denken.
De werkgroepen zJ.;in elk aktief op hrrn eigen terrein.
De Arrre Ís voortdurend attent op graafwerkzaanritreden in
ên om onze gemeênte en biJzonderheden die zich daarbij
zorlden voordoen. Veldverkenningen en excursies worden
regelmatig door en voor de leden georganisêerd, terwijl
goêde kontakten bestaan met de Rijksdienst voor Oudtre1d-
kundig Bodemonderzoek in Amersfoort en zusterverenigingen
van de Archeologlsche lrerkgemeenschap Nederland.
De werkgroep Oudheidkamer tractrt niet alleen de bestaande
ko11êktie zo goed mogelijk te (Aoen) consêrveren, maar
ook nÍeuwe voorwerpen en gegevena toe te voegen. Door de
verschillende t entoona te l lin8en Ïreeft deze groep a1
duedanig aan de weg getimmerd, dat ouderen en gcbool-
kinderen, partikulieren en verenigingen, de weg naar de
keLder of anders de telefoon van de leden weten te vinden.
Wat nu de toekomst van onze wereniging betreft: l".et
beleid van het bestuur zal erop gericht dienên te zijn
de historische betekenis van Baarn voor een iêder gestalte
te €even. Evênals j.n het verleden zal getracht worden
dit te realigeren door mlddel van 1êzingen, excursies en
tentoons tel lingen, rriteraard in overleg en Ln sanren-
werking met de beide werkgroepen. Ook in dit kader
passende kursussen zul"1en, evenals dit reeds in het
verleden het geval lrlas, al dan niêt in samenwerking met
anderen worden georganiseerd. Uiteraard bliJft het
bestuur aandactrt schenken aan het behoud van voor Baarn
belangrLjke monumenten en tristorische gebouwen.
Nog te weinig aandacht werd gesctronken aan de noodzake-
líJkheid tot archiefonderzoek. In versctrillende archieven
moet nog een schat aan gegevens over onze streek en orrg
dorp te vinden ziJn. Mogelijk kan ln de komendê Jaren
een groep b€langstellenden worden gevormd, die hier
gezamenlijk de sctrorrders onder wil1en z,ette7r.
Zonder a1 te optiml-stisch te wiL1ên zl'Jn moet 1n de
komende vijf jaar naar onze Ínening tret aaÍrtal leden - en
zeker Ïret aantal aktieve leden - toctr verdubbeld kunnen
rdorden. Ïtat dl-t laatstê betreft moêt ona van het hêrt,
dat de komInrinikatie tussen bestuur en die leden die niet
tot een werkgroep behoren, eigeÍrliJk alleen tot stand
kan _komen tlJdens lezingen, excursies, de jaarvergad€ring
en (éénzijdig) via nBaerneo. ïs dat voldoende, zo vragên
rriJ ons af .
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Het zou zo fijn zijn indien meer ideeën en initiatieven
wan de leden zouden komen. IÍe weten dat jaarverslagen
geríoonlijk geen bijster interessante stof biedenr maar
Jaarvergaderingen ziJn wel erg belangrijk. y''l is inspraak
niet zo zeer eeÍL historiech maar eerder een modern
begrip, wij menen dat het toctr uitermate belangrijk ist
dat al onze leden hun wensen en ideeën te kennen geven.
En wat zou het ook prettig zijn indien er meêr kandidaten
voor be stuursfunktl-e s komen. Niet dat wiJ, bestuursleden,
onze taken niet met anlmo zouden vervulleÍr. Dê sanen-
werklng in l'et huidlgê bestuur kan niet anders dan goed
genoemd ríorderr. De verschillende taken die onder de leden
verdeeld worden, worden met entfrousiasme uitgevoerd en
hoewel twee leden een uaartlemende funktie trebbenr rderken
all€n samen als een eenheid.
Alle bestuursl-eden zijn êihter stuk voor Êtuk tevens
aktiewe figuren in de werkgroepen ên zeker enkelen onder
ons zouden het alleen maap toejuictren als anderen bereid
ziJn hun bestuurlijke tààk of een gedeelte daarvan over
!e nemên.

Dankbaar zijn wiJ het Gemeentebestuur dat het ons sinds
geruime tiJd huisvesting heeft geboden en dat op ons
verzoek fondsen beschikbaar komen voor o.a. rêstauratie
van in de OudheÍdkamer aanwezige schilderijen.
Wlj hopen dat de prettige vers tandtrouding met Gemeente
en andere openbare instanties, verenigingen, scltolent
dê Baarnsche Courant en vele partikulieren ook Ln de
toekomst gekontinueêrd zal worden.
Het initiatief dat de heer Co1lard destiJds nam ên de na
viJf Jaar bereikte rêsultaten geven ons aanleidi.ng met
vertrouwên op de ingeslagen weg voort te gaan.
Meedenken - en r^'aar nogeliJk mêerrerken - van alle led€n
Ls daarbij nodig. WiJ moeten het al-1emaa1 samen doent

Het Be s tuur.
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EPILOOG

Aan hêt slot van dit 1us trurntruamer wil de redaktie alle I
leden wan de HJ.storÍsche Krlng trBaernen, die gedurende
deze 5 Jaar aktief hebben meegewerkt aarl het opbouwen
wan onze vereniging, harteliJk bedanken voor tret vele
rrerk dat door hên ig verzet.
I{ij noemen geen namen rrit angst sonmigelL te vergeten
Iedereen weet ectrter dat. van de + .Zaq,/.{èden van onze
'vereniging sLechts een ger.ing aanta]. zich ook daad-
rrerkeliJk aktief heeft ingezet. De redaktj,e krijgt I
echtêr wel eens de indruk, dat .deze g 20 aktieve leden

. te zrraar worden belast.
lfilJ.en ïe eerr volgend lustrrxn vieren, dan trebben wiJ de
hulp nodig van meer mensen. Probeert u geen papieren lid
te zijn maar een aktief lid.
Hoê kuÍrt u onze wereniglng frel-pen?
Door lid te worden van één van de rderkgroepen of door
lneturin6 van kopiJ aan de redaktie wan dJ.t b1ad.
De rêdaktie opent trierwoor voortaan een special-e rubrieklÍngezondenr. ]^11e kopij is van ]rarte a'elkomI
Tot slot felicl-teert de redaktie de HiBtorlsche KrLngtBaernen mêt traar eerste lustrum en hoopt ze dat de
HLstorische Kríng nog een lang en voorspoedig leven
besctroren zal zLjn.

De Redaktie .


