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VAN DE REDAKTIE

IMING NBÁSRNEII
Eên biJdrage van de leden wan tret eerste uur.

ITERINIIERTNGEN AAN 10 JAAR HI STORI SCIIE

10 JAÁR TENTOONSTELLINGS YEL EN

WED

AANrINSTEN OI'DITEDKÁMER
INGEZONDEN
PROGRAMMA
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VAN DE REDAKTÏE

U bebt in het septembernr.rmmer van nBaerrretr kunÍren lêtent
dLnsdag 11 decêmber a.a. viert de Hlstorl.sche Kring nBaerrren

haar tLenJarig Jubl.].eum.
On dit heugl-iJk feit te vieren biedt het bestuur de leócn
een gezel-lig samenzJ.jn aan in het Trefpuntr'met natuurJ.lJk
de nodlge attraktiess Tl.omagwaer en Pteternel, fllms over
Baarn, een hapJ€, êên drarrkJe.
De redaktíe van rrBaêrneI bezon zLch op eên jubLler:nuitgave.
Het rroord is mlsschien wat pompeus r maar 1n el.k 8eva1 komert
in dit nurrmer nmensen van het ee!Ête uurrr aan het woord,
l{i.J wllden een kort ovêrzlcltt geven vatt wat er in êl dl,€
Jaren is gebeurd, gel]-.l-ustreerd met foto t s die biJ velen
herlnneringen zuIlen opwekken.
het bestuur bJ.J het
Tot besJ.ul.t wi11en wiJ de woorden dLe
eerste luatrull uitaprak herhal-en, nDe berelkte. resultatên
geven ons aanleidíng met vertrouwen op dê l-ngeElagen w€g
voort te gaan. Ueedenken - en uaar Ero€el1Jk treerÍêrken van a].le leden i6 daarbij nodig. Ifij ooeten tret al1êmaa].
gamen doen
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HDRINNERINSEN ÀAN 10 JÁAR HISTORISCHE KRING II BAERNE

II

ENKELE' PERSooNLTJKE nbRtwuonrNcEN EN GDDÀCHTEN

Bij een jubileun al-s dat van onze Kring konen automatl-sctr
al-lerleí gedachten boven d.ri jven., Gedachten ,in eerste instantÍè aan dat pri]-1e begin, die oproep irr de Baarnachê
, Couraht 'tan 1 1 decenber 1974. Aan di-e eerste bi-jeerrkomst
: in. hët Nutsgebouv, met, zo tn 30 belangsteLlenden, 'r!Íaarvan
weliswaar een aantal 'verdween, maar waarvan het merendeel
zictr danig heeft verrdêerd in die tten jaar.
Gedachten ook aan een zaterdagochtend op de BrLnk, toen
èÍrkele ].eden van de archêologische werkgroêp daar blJeen
kwàmen otn gezamen].ijk naar Blaricum te rijden. Daar - 1n
BlaÍ'icrrm, op de p].ek waàr ooit het huis Ruysdael 'stond
zouden wij onder J.eiding van'de heer S. Pos onze 'eerste
graaf e.r"varíngen opdoen bij onzè goede buien, dê A.II.N.afdeling Naerdinck].ant.
Op de Brink stond 1n aL1e v-roegte ook de heelool-lard,
mêt een fles jenewer en een pak sui.kerklontjes t
De start va.n eên ectrtê graafgroep (we hadden intussen geleerd dat Je bl-jna nooit een spa in de grond-ilaEi, stekent)
moest gevierd worden mêt brandew]--jn Irêt suultêi|', aldrjrs onze
:

toenrralige voorzl-tter.
, dat gebeurde dan ook in B1aricun, zij het dat ffe elk
maar één of twee klontjes genuttigd hebben voor zovêr {k me
herinner. De fles kwam ].ang ni-et leeg die ochtèndj per slot
van rekening moest er lewerkt rÍorden. I{aar diÉ :31es geblewen
is weet ik el-genlijk niêt. DenkelJ-jk weet Naerdlnckla t daar
wel meef van.
Zonder dat er een fl-es aan te pas k,'raÍn, ectrter wel in een
café, n1 . Àstoria, was diè eer:ste kennismaking voor mij met
de werkgroep Oudheidkamer. HoerÍeJ- ík dat be1êmaal niet rllde
- en onder h.et mom dat i-k toctr niets hoefde te doenl I l 'wist" de treer ?ieleman ondergetekende over te halen 2é woor'ái\ter van de werkgroep te worden. De heer E. w.d. Steeg werd
bi j die ge.l"egenheid penni-ngmeester van de weikgroep, , al had
de groep dan ook nog geen penning te beheren.
Dat ik tocfr niêts hoefde te doen heb ik geweten. De eerstwolgende vergadering - lrêer 1n Àstoria - lag de heer Tielenan
in het ziekenhuis. Nota bene moestên er spiJkers met kóppen
worden geslagen in werbanci rnet de geplande tentoonstelling 1n
de Pauluskerk. We hadden geen borden, gêen vitrines, niets I
En in de courant had een oproep gestaan voor mensen dle wilden
meewerken, zodat er een taríeLíjk groot gezelschap blJeên waa
(waaronder twee blijvers: mev-r. J. v.d. Brink ên de ?reer
F.J. Kramer). In de keider onder het gèmeentetruis vas ik nog
nool-t geweest, zodat ik geen weet l..ad van het materiaal waarover rde beschiktên. Ifat was ik de secretarLs van dè werkgroept
de heer P. Jacobs, dankbaar voor zijn bijstand! Dat ik l-n
dubbel opzicht blij lras dat de heer Tieleman spoeiligi hersteldet
behoeft geen betoog
"":
En ja, -J-eerden de leden van de Arve êLkaar goed kennen op bíJeenkornsten bij één van de leden ttruis of aLs je gezarnenliJk
'met
gpaden met lange stelen stoad te stoethaspelêri ( schawen
moest Je, nl.et spl-t -ten'!r) , àe' ïèoén van de werkgroep oudtreidkllmer leêrden e].kaaï' t<érrrren bj-j de voorbereidlngen êir'lnrichtJ-ng van de tentoonstelling tn de Páulubkerk; "
Dd. hééir C. v.d. Sieeg'had' witrines getíirmerd en zljn broer
w{'st' aarr lichtgroen êta1ageflanel te koneir (we gebru'iken ïret
nog). .Het was wel ve::krerrkt en nog zíe ík mêvr. Jo v.d. Brink
rnet de strijkplank nl-dden in de kerk staan.
tr{el
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Th. de Ruig wJ-st hobbylampên te versieren en cie heer
J. Roest maakte een uitneembare maquette (christelJ.Jke blokkendoos!) om de bouwgeschl-êdenl-s te iLlustreren. Alles lukte wonderwel
Met een groepje o.1.v. Jair Roest beklornÍnen rre kort nadien dê
toren. Ben je eenmaal op tranden en voêten ower het klokken$pel
treeà, dan koE je op een platform, vana.aa! je door de galblgaten
kurlt uitkijken op de Brink.
Dan resten er voor dê heel moedigen nog ladders naar de luikJes
van de vlaggêstokken l-n het topJe van de ingesnoerde naaldsplts.
Altijd als ik de vlaggen wan de toren zie rr'apperen, denk l.k
mêt bêwondering aan de mannen van P.Irr. rclie dat rdet€n te klarên.
Hoogtepunten waren êr vêle in díe tien Jaren.
NLet in tret minst onze tentoonstel lingen met elk huÍt eiSen
specifieke prob.Lemen, maar ook trerinneringetl aan vee1 iÍtteressante lezj.ngênraan excursies zoals naar de Langbroeker Wetering
o.l.v. Mv. G.l{.S. Astro, naar de Vecht, rt /-ole Compas en onze
laatste excursie nêar Anmersoyen .en Loevestein.
Niet .te vergêten ook de êxcurgLês van c1e Arwe, waarwan vooral
die naar de Ltlneburgêr Heide met Ce A.I,I.N"-afdêl1-ng Utrêcht
hoogtepunten warên.
Samen met de À.I{.N.-leden varen we ook in de vuursteenmiJnen
biJ Rijckholt. /rle jê pLat op je buík zorn 18 m. onder het
aardoppervlak 119t, groêit je respect voor diê miJnbouwera
uit dê prehistorie, dl-e met grotê deskundigheid te verk glneien.
Volkomên andêrs, maar ook heel eigen, is de sfeer tJ.jdens de
traditionele verguldavondj e s .
En wat trebben we goede berinnêringen aan de diwerse cltrsussen.
Cursussen archeologíe, paleografie - wat hebben we daar een
nut van! - Romeinen I en II eh niet te vergeten dê doo? Eêer
dan 50 mensen bezocfrte cursus genealogie door ons 11d,
Ir. J.W. NieÍmans.
Ja, jammer ís het dan weer, dat een werkgroep geneaLog1ê ên
archiefonderzoek niet van de g:'ond kwam.
Niemand wilde tret voortouw nemen. Ge1ukkig gebeurter op dLt
gebied toch heel veelrzij tret - j-n tegenstelling tot zoals biJ
onze zusterk?ingen Soest en Eêmnes - niet in groepswerband.
Ook de rrerkgroep Interviews en Reportages is nooit ectrt van de
grond gekomen. Gelukkig doen Mw. A.v.d,Brink en enke]-e leden
van de werkgroep Oudi1el-dkamer incidenteel het een en ander op
dit gebied.
líe hebben dan ook een beschel.den bandenarc}..ief in de ke1der.
Wàt helemaal- nl-et luktê is êen speciale jeugdafde].ing..
.We zouden graag meer jonge leden wilLen l.ebben.
Owerigens is het opva]-1end, dat de Jongeren in onze Kring
meestal wonderwel kunnen opsctrieten met de ouderen en oudgten.
De liefde voor Baarn? geschiedenis en/of archeologíe vo?men
De heer

de bindende factor.
Dat geldt overtrgens niet a1leen voor jong en oud, maar êigenliJk
voor alle leden van onze Kring, die in het dagell-Jks levên
vêeLal vogels van uiteenlopende pluimage zijn.
En dat l.s goed dacht j.k. Dê Krj.ng is er woor een ieder, die
Lnteresse heeft in de geschiedenis in het algemeen èn/of de
6esclriedenis van Baarn ln het bijzonder.
Voor ieder ook, die - zonder de tl.jd stil. of terug te wLllen
zetten - oog heeft woor de problemen van nu.
À1les lrandhaven zal nooit kunnen en de vraag zaL zich steeds
blJ-jven voordoenrwat is waard bel{'aar'd te bliJven?rr.
DaarbiJ zu1Len de meningen werschillen en er zuJ.Len ongetïijfeld
fouten gemaakt worden.
Maar in e].k gevalt naar huidige maatstaven gemeten en door
het oo6 va'r oÍrze tl.jd gezien doen we gezamelijk ons best t.
, G.H. crootendorst-Doornekamp

.
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'-6"Ik ben lj.d geworden wan de Histori-sctre Kring wanwege mijn
verzameling oude foto I ii.
ïn de Oudheidkamer zl-tten nog meer fotoverzame laars .
Bladerend door onzê al,bums komen dan al].er].ei trerinnerlngen
aan wróeger naar boven. Wat yas Baarn toch prachtig !.
De Brink was l..et middelpunt van ons dorprwaar je iJs kon kopen
biJ Van Surksum ( Spats )
Hij had het l-ekkêrste ijs van Baarn en bj-j zijn kar werd over
al.les gepraat3 over sport, poll-tiêk ên handel.
Er r'rerd een voorbeschouwing gegeve4 van tret voetbal van de
komende zondag en de opstelling van de spelers werd bij Van
Surksum geregeld.
Er stonden prachtige bomen, de muziektent en de drinkwaterfontein
voor mens en dier.
Het was een trefpunt voor alLe mensên uit de versctlillende
:buurtschappen die Baarn rijk was.
Yàt is er nog van over?. De Êrink i.s woor altijd verknoeid
evenals andere delen wan ons dorp.
Vooral de laatste tlJd wordt er veel gesloopt.
In de Hl-storisctrê Kring vindt ik iets van l..et ver.Leden tenrg,
bowendíen hoop l-k dat onze verenig1ng zíc}} zaL bliJven
tttzetten oni waardêvolle zaken voor Baarn te behouden.
.

Jan

w. d.
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Er waren vrij veel mensen J.n de sfeervol1e oude bibliotheek
van het Nut sgebourr.
Er was blíjkbaar betroefte aan dit l.nitiatl-ef [De ,geboorte van
de Historísctre Kringrr .
De naanr was er nog niet, maar plannen waren er vee.l".
Deze werden dêrmate enttrousl.ast gebracht zodat vel-en wilden
meerrerkên. ET zouden rderkgroepen gevormd r./orden.
En dl.e kwamen er. En hoe!. De Oudheidkamer herleefdê.'
Vele heeJ. interessante tento ons tel1ingen werden georganiseerd,
lezingen gehouden pnz .
De arctreologisclae enttrousiastel-ingen waren niet te stuiten.
Jammer dat oude modes, i.ntêrieurs van oude woningen, ambacïrten
of Leefwijzen nog niet tot tret wormen van een groep kwamen.
MÍsschien komt dat nog nre1.
Op een keer zou ik wat wertellen over kastelen in de provincie
Utrecht en over frun vroegere bewoners.
Dit zou verlevendlgd worden met diars. fk had al- rarel enige
malen deze dl-ars laten zl-en en trlerover verteld aan anderê
gro epen.

All-e dLars 1agen keuríg op vo]-gorde totdat ik, niet lang woor
tret begin, over een traptrede wan het oude kasteel Groeneveldt
waar de avond gehouden zou worden, vj-el .
Met dègene dle er lrroeg waren uercl al].es opgeraapt en zo goed
nlogêLiJk op wolgorde gebractrt. Toctr bleek het dak wan het ene
kasteel op de fundamenten van bet andere te staan en potretten
wan dames van een dêftig kasteel kwamen bij een rl-waal aan
de muur.
Het was hêêL moei]-ijk om bij dit al-les een rustig vêrtraal te
vertê11en..
Ja en dan de ve?euldavondj es.
De prachtige spe culaaspoppen, die a].].een in Utrecht te kriJgen
ziJn van authentleke pJ-anken.
Poppen, die tijden vaÍl tewolerr besteld moeten rÍorden.
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De eetbare k].eufen, opgelost in rum, geven een extra opreekkende
fleur en geur.
Het kaarslictrt, de chocolade- èn afriJ srreJ"k ên niet te vergeten
dê móoie wertralen die mevbour.r Collar.d vertelt samên met de
trouwe hu].p voor nij bij dit jaarlijks têrugkerend avondje
onze penningmêesterrr Evert v.d. Stpeg.
Dit en eigeLiJk nog vêe1 meer is e wat me stevig aan onze
Kring en Baerne bindt
?Iien Àstro

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oTIEN JA.'IR

ONDDRGRONDSE

Nee, geen oorl"ogsverhaal .
Tien jaar bunker, geen oorlogsoe fening.
tÍel gaan we à1 tl-en jaar lang op geregelde tijden 1angs .tret
stadtruis naar beneden de trap af, ont8rendelen de zwa?e deur
en gaan naaf biÍrnen met een vreedzaam doe.l-.
Want binnen deze buÍrker hul-st'de Oudheidkamer.
Hl-er h.ouclt men zich bezig met het verleden om het voor de
toekomst bevaard te houd.en.
Een kleine groep van de rrHistorj.sc1..e Kringtr.
Graag zouden r.'i J deze kring - Er zijn zovee]. ],eden die nog niet
actl-ef in onze kring bezig zLjn - uitbreiden.
Meer mogeliJkheden. Nieuwe inzichten.
Wl-j zlen deze belangstellenden graag in onze kelder tegemoet.
Laat u niet door beton of zware ijzeren deuren afschrikken.
Hêt Í-s de moeite waard om met de geschiedenis van Baarn bezig

te zijn.
Iedere maandagtnorgen vanaf 10 uur en iedere maandagavond wanaf
kwart owêr acht.
Sred KraBer
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Voorbereiding in de kelder va.n de tentoonstellins 40 jr. Oranjê-Baarn.
Apt. 1977 . Rechts de kindervagen van prinses gnrtá PauLownË
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Tentoonstelling van oude s choolplaten. febr. 1979.
3ep ên Jo hebben weer eens het nodige wetk verzet.
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fn 1984 ].as l-k iets ower de Hiatorische Kring.
Eerst dacbt ik, dat tret nl.ets woor mij was.
Na het overrrinnen van dê eêrste drempel'rrees ben ik toch msar
naar de LezS-ng, over Kastêlen door Mevr. Ástro gegaan. Op 15-4-t75.
Ik ben dtre zelfde dag lid geworden.
Na een oproêp ín de Baarnsê Courant voor medewerkers vooÍ' de
tentoonstelling over de Pauluskerk, werd 1k ook lid van de
Oudheidkamei.
Den paar dagen later nirm ik al deel aan de cursuE Archeologie,
zodoênde kwam lk ook in deze werkgroep terecht.
Kort claarna kwam Ík als afgevaardigd€ van de Oudhêldkamer in
l.et beatuur.
Hleruit vol-gde een. be stuurs fuÍrktie biJ de Oudheldkaner.
Er gaat weel tiJd zitten in deze werkzaamheden.
Vooral de láatste rreken voor een tentoon€.: ell.inB heb 1k het
razend druk.
Maar Je kriJgt ook vee1 contacten.
Ik zeg ïel eens, dat ik l.n de eerste vl"Jftig jaar van mijn
1éven nièt zoveel mensen heb leren kerrnen a].a in de laatste
9f Saar bÍJ de HiBtorl-sche Kríng.
Jo v.d. EriÍrk
-o-o-o-o-o-oVee1 lede! van de rrKrlngr geven in dit Jubileumnutmer een
impreeeie wan de afgelopen tiên jaar.
Een ieder doêt dat op ztJn eLgen Dranier en dat maakt het
welllcht p1zi€rig om dit trbladtr te 1ezen.
Ja, wat za1 eên penningmeester nu schriJven ower de afgelopen
pe
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clJfêre zijn niet bepaald geschikt om zíctr te amugeren of om
er trerlnneringen ower te wertellen.
FLnancl.eel Ïrebben ve ons, tot nu toe, gelukkJ-g steeds kunnen
redden. I{l-j moeten natuurlijk goed in de gaten trouden waar
rÍê ons geld aan besteden.
Itli J hebben eên vererríging, waarvan de leclen van de |twerkgroepe rl
zicl. bewust zlJn dat lre moeten roeien met de riemen die ons
têr be ecttikking s taan.
VLJ mogên ons gelukkig: prlJzen dat er leden zijn die woor ong
een avond kuhÍlen verzorgtn, hetzij een 1ezing of dia-avond.
Dat maakt natirurliJk ook dat de uitgavên voor diversê €w€tlêm€ntên minder hoog zl.jn.
aankopen dat wij nu hebben is tot
Het rlFondsrr voor speciaLe
rrHistorisctre
gekomen
Markt rr in oktober '1983t
stand
via onze
j-k
daar een heêl fijne ervarl.ng aan
en Lk moet u zeggen dat
overgêttouden heb.
In de tijd van voorberel-ding en de rtdagrr zeJ.f, heb Lk onderwonden rÍat voor êen bereidwJ.lligheid er was om dêze dag tot
.eên gucces te maken.
Ook leden welke nlet tot een bepaa1cle rrerkgroep behoorden
hebben hiêr hun.medeverking aàn verleend en het was éénrrclubrl
dLe zích toen voor één bepaald.doeJ. treeft ingezet.
Miaschien dat er in de toekomst a,eer een [Historische Markt rr
georganiseerd kaÍt.worCen en dat de lêdeÍr zictr dan met hetzelfde
enthousiastme hiervoor zullerr inzetten.
Ik hoop clat dinsdag
11 DeceDbêr in ut.I agênda 8erêÉterveêrd staat
om naar tret rr?re fpunt rr te komen om daàr met elkaar êeí fl.Jne
avond te hebben.
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SchrJ.Jven over tretgeen tien Jaar geleden gebeurde, betekent
het leheu6en op scherp stel.len.
De mate r{raarin herinneringen. boven komen hangt vaak af var.
de aard van de gebêurtênissen: positieve of negatieve.
Ifat betreft hêt ontstaan van dê Hj.storlsche Kring, en dan
specJ.aal voor mij de zogenoemde ÀRIfE, heb.ik eigealLJk geen
moeÍte met het herinnerJ-ngsvermogên.
Het ziJn goede he:'innerirrgen.
Het Nutsgebourtr op 17 december 1974, waan ik was Íraar aanlêLdtng
van eên berlcftt in c1e Baarnsctre Courant, ras, tegen miJn
verrrachting in, gevul-d met menÊen.
Aan een rrbestuurstafel rr zaten voor mi j onbekend.en, dJ.e ectrter
een entlrouslasne uitstraal-den, dat aanstekelijk werkte.
Naast nJ.J zat een man, die evenala ik, bij de vraag wie een
funkt Le vil-de werwullen in de eventueel op te rictrten
Historische Kring, de hand opstak.
BiJ het noemen van onae namên bleek, clat een Byvanck naast een
Van Giffen zat, twee namen die l-n arctreologische krLngen zeer
bekencl ziJn.
Deze toevallJ-ge samenloop van omstandighed.ên resulteerde Ln de
vraag aan ons een werkgroep archeologie op te richten, als
onderdèeL van de Hl-storische Kring.
ïk nam, nêmens de arerkgroep, zittl-ng in het bestuur.
Onze namen mochten dan we1 een rrarcl.eoJ.o6ischeit klank hebben,
zelf wisten lfij maar weinlg van arclreo-1_ogi-e af.
Dus, hoe bêgin je, waar begin Je en raarrnee begJ_n je.
De rrerkg?oep, waarbij Bart Braat zich meteên de eerste avond
trad aange€loten, onderzocfrt in eerste instantie wie er nog lneer
geinteresseerd was in arcfreologl-e.
Dl,t onderzoek had een biJeerrkomst tot gewolg ten l..uLze van
Bart Braat op 16 april 1975.
VERGADERING TEN HUIZE VAN BRÁAT

Op woensdag 16 aprJ.J- 1975 vonc), cle

eerstê kerrni smakingebiJ eenkomst van de 1eden van de arcbeol_ogische rderkgroep

(resorterend onder de Historisctre Kring Baerne) ptaats tn
[het houten huis'r van
Braat.
In totaal waren e1f personên aanwezig.
De belangrijkste doelen van dêze wergaclering waren elkaar
tdat nader te l.eren kennen en l.et ont.werpen van een plan
de campagrre woor de werkgroep tn c1e nabije toekoust.
Er rrêrd besloten dat er. voortaan regel_matig biJeenkomsten
zouden zLjn met een in1eiding, verzorgd door é6n van de
leclen over een voor de werkg?oep rel-evant onderrr€rp.
JoJada Verrips zegde toe voor dê eerstvolgende keer een
vêÍ.Ïraal te vil1en houden.
Verder werd afgesproken dat htJ en Flud van Giffen zouden
beglnnên rnet het l-nventariseren van publi-katies over dê voorgeEchiedenl-s wan Baarn en dl.recte omgevj-ng.
Dê sug6estie om een mededelingertbLaadje op te zetten wêrd
in prJ-ncipe aanvaard.
Tenslotte a,er'den afsprakên gemaakt over hêt meedoen aan
de opgrawing van slot Ru)tsdaêl te Blaricun.
Een geslaagd awondje zoals dat treet.
Dit verslagJe J-s owergenómen ul.t hêt eerste mêdedêllngenblad,
de vuurs teênkoerier genaarrd.
dit eerste b]-aadje werscheen op 28 mei 1975 met al-s redactl.e
JoJada Ve?rips en ondergetekênde .
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Dit blaadjê is in zeer eenvoudige vorm verschenerr tot 1 &el.
1)J6, waarna Ïret rerd opgenomen in het overkoepelende
tiJdschrift rrBaernerr, 1ange tijd onder speciale vermelding
rrBaerne, waarln opélênomen de Vuursteenkoerlerrr .
Een van de eerste akties van de weÍkgroep archeol.ogie sas
inforrnatie in te wl.nnen zowel bij amateur- als profêssLonêle
lns t e 1l ingên .
Bij de ROD (Rijksdlenst voor het Oudheidkundlg lodemonderzoek)
bleek, dat c1e namen Byvanck en Van Giffen in principe gesloten
deuren konden openên.
I{e kregen inzage in geïreime stukken en tekenden mlnítieus op
onze daarwoor meegebrachte stafkaart van de omgewLng van Baarn
dê gegevens van b.et ROB op.
Het blêek nameliJk, clat de ROB op vele plekken l.n de omgeving
archeologísche bodêmvondsten wernroedde en dat de aan de ROD
Verbonden arctreologen nog geen gevondên tradden dezê plaatgen
te onderzoeken.
Om een ]-ang verïraal kort te makenl
ook tau nog is deze, op de vourdÍraden gesctreurde kaartrJ-n gêbruik.
DankziJ deze kaart en tret vele nl-oop- en graafwerkn wan de
archeologisctre werkgroepr en natuurlljk het inzicht in de
máterie, vêrkregen door 1ezÍngen bJ.J te rdonen, <leeI te nemen
aan kursussen, bodemonderzoek qd kon de Àrwe op 27 augustus 1978
aaí de ROË meJ-den, dat bl-j fret onderzoek vên een heuve]- op
nt Hoge Erfr een complete urn was blootgêlegd.
Het doêt miJ groot plezirè'", dat de wêrkgroep, gestart op zo ttt
merkwaardige manier, uitgegroeid is tot een trechte groep, dle
dank zij grote inzet in deze tien jaren opmerkeliJke prestaties
gelevêrd trêeft ên volgens miJ een belangrijk elemênt Ls l-n
de Historieche Kring.
Ook het tiJdschrift Baerne, begonnen op eên kladje papier,
wordt door niJ nog steeds mêt grote belangstelJ.ing gelezen.
Noortje Byvanck
-o-o-o-o-o-o-
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Ïíelkê l.erinneríngen hêb ik daar aan. Nou dat zijn êr Ïree1 wat.
In de eerste plaats rras daar de installatie van de uerkgroêp
archeologie en het bêstuur daarvan, gedurende de oprJ-chtingsvergêdetlng varr dê Kring.
Flud wan Giffèn en NoortJe Dyvanck werdent! op naamtr gekoz.en.
Ikzelf was wrijw{lliger.
Later ontdekte ik dat een wer faml-I-ielid van mij ui't Leiden
ook door opgravingen l-n Brabant bekend was.
Op dezelfde vergaderíng gaven zich de eerste leden op.
Daar zatên wê dan. Eên g?oep wil<! enthouaiastê Leken met ê€n
bestuur, dat ook niet dirêct dêskundj.g genoemd kon worden.
Ife hadden echter één 11d, JoJada Verrips, diê vro€Ber wel
aan archêologie had gedaan.
Er moesten plarrnen woor opl-eldLng en aktie geEtaakt worden
maar aanvankelíjk hadden wJ-J, ewenmin aLs cle werkgróèp
Oudheidkamer, een vergaderrulmte.
Besloten werd om bij de leden thuLs te wergaderen.
O
Wl-J hebben dit wolgehoudên vanaf ap?íL 1975, de onderlínge
kennismakingsbiJeetrkomst, tot aan oktober 1977 bíJ Jo v.d. BrJ.nk.
Het vas erg gèzellig.
Inmiddels r,Ías de kelder onder het Gemeentehuis beschikbaar
gekomen en sl.ndsdLen hebben we daar wergaderd.
De eerste aaÍrzêt tot het verga?en van kennis werd door het
Algemeen Destuur gegeven.
DÍe organj-seerdê in maat|- \JJJ, in Kasteel Groeneveld, eerr
Leztn6 door Drs. U.J. van Tent, provinciaal archeoloog van de
provLncle Utrecht over arcïreologie en de aspecten waarmee wLj
Tekening dienden te trouden.
Met de treer VaÍr Tent l..ebben rre nog steeds te maLen.
Voo? e].ke spade dl-e vÍe in de groncl steken is zl-jn toestemming
nodig. Ook alJ-e rapporteringen lopen via ltem.
IIij was ook bereld om ons enige maanden na de Lezing rond te
leiden langs de artefactenverzamelln8 van Museum Flehite.
De vl-trlnes gingen open en we mochten de stukken zêlf 1-n de
ïrand houderr. Onze eerste practLsche 1es.
l{aar dat vas voor ons niet genoè8. I'IiJ wilden neer weten en
zo kwam Ín het woorJaar wa'r 1)fJ eon cursus van drLe lezl-ngen:
nïnleíding tot de archeologJ-e tot stand, gegeven door
Hans Fokkens, voorzitter van de ÁUN-Utrecht en correspondent
van de RO:. .
Sindedien hebben 1.'e ïrêm al.s lid en tnenlor van onze uêrkgroêp
steeds in ons midden gehad. We hebben aan llans veel te danken.
Indat zêlfde jaar 1tf6 volgde, in de Speeldoos, êen cursus
over archeologle wan vl-Jf avonden gegeven door d.e heren Butlêr,
Lour*e llooimans, Van Tent en Perizonius en mevrouw A. Knip.
Dit leverde vele 1edên op.
Later volgde er in j anuarl- 1980 de cursus Romeinen f, van
viJf awonden en l.n september van dat zel,fde Jaar de cursus
Romeinen II wan zeà awonden.
In de loop der Jaren werdên door onze werkgroep heel rrat
lezingen en excuf,sleB naar Musea en opgrawingen georganiseêrd.
Bij excursies denk ik dan aan IÍiJk bij Duurstede 2x, Lêiden 3x,
KeteLhaven en Schok1and, naar de graftreuwel s van Toterfout
Ha1wemijl l-n de sneeua'.
Ook de êxcursl-ê naar Kalkar en Xanten in een dag waarbí.j we
rtegens tijd8ebrek enkele bezoêken rnoesten overslaan.
Ook het bezoek aan Heerlen en Stein op één Cag, Drente, met
het museum in .Í:,ssen wat êen grote indruk maakte evenals
Borger en de Papelose kerk.
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Maar de merkïraardigste èxcursie was toch wel die naar de
resten van eell Romeinse tempel onder de kerk te EJ.st (Cld).
Er waren aanvankêl1-jk twee aubors met deelnemers zoêk.
Een auto kwam ïielêmaa]. niêt maer opdagen, die was naar ELst
in Utrecht gegaan.
Ja vervoer, dat was eí. j-s nog al,tl-jd een probleem.
De excursies van de Àrr.re hebben de Krl-ng nooit een cent gekost.
Dr werd met eigen autors gereden.
Áanvankel,l jk €:ing da b niet zo slecht . Er ltraren leden met grote
wagens waar heel Lrat leden in mee konden rijden.
Maar bij de excursie naar Wijctren waar het prachtige KasteeL/
Raadhuis maar ook het Museum Eloemêrs bezoctrt werd, moesten
Else en Herbert Kwak met aparte wagens rj-Jden orr voldoende
p].àê:tsen te hebben.
WiJ moeten vooral- de gastv-rj.jheid van de ÀWN-Utrecht nl-et
vergeten die wij ontwingen b1j dê êxcursies naar Niederhaverbeck
op de Lllnenburgerheide.
De eerste groep 1êden ging a]- ín 1976 meê èn dat hêêft zLctr
el-k jaar trerhaaicl tot het voorjaar van 1t81.
Maar ook bJ-j Ce excr:rsies naar Gerolstel-n en Hl-llesheim ln
de EifeL en de a.uursteenmi- jnen van Rijckholt waren wiJ hun
gasten. VeeL van de l"eclen van onze werkgroep hebben daarvan
gêbruLl{ gemaakt
Van de Lezingen moet nog extra vermeld worden die van de
ÀWN-afdelingen Utrecht, Naerclincklant (Hilversum) en Vallei en
Eemlancl (Amersfoort) welke regelmatig cloor onze leden werden
en lr'orden be z o cfrt "
Ook mochten we deelnemen aan- dê excursie van Naerdincklant
naar trêt opgegraven scteepswrak te Le].ystacl en de opgravingen
wan de ROD te Dorestad en Leusden.
En clan komen we aan hêt ve]-dwel'k"
De troofdmoot i]'Lervan vas eíl l-s nog steêds cle Lancle saufnahme,
ook wel welclkarte:'ing genoemd, 'ran all"e terreinen van de
Gemeente Baarn. Dii wao het eerste en neest dfingende werzoek
wan de treer Van Tent.
We hebben door de jaren heen een paar r^raarschi jnJ-í jke graffreuvê.l" s gevonden en veêL oudê troutwaf-.len maar ook heuvels die
bij aanboren zeeftteuvels uit een grindgroeve of stuiftreuvels
blekeÍr tê zijn.
Wlj hebben daal'bij dikwl-j-l-s gebruik Bemaakt wan rrde kaart van
Noorrt. Dit is een wittê topografische kaart nr. J2" waarop
door FLud van Gj-ffen en Noortje Blrvanck bij hun bezoek, reeds
ín 1975, aan de ROB dê toên daàr bekênde gegevens ziJn ingewuld.
Ook met de rrZoekgroep Zandgrondenrr van de /-WN-Utrecht nemen
onze leden ?egelmatig deel" aan veldkarter1ng bij Austerl-ltz.
En dan komen we aaÏr on.ze eigen projêcten.
Het êerste was l. et gravên van putjes rond de Pauluskerk op
de Brink. ProJectJ-eider r{as Jan Roest.
Doel. was het vinden van de aansLuiting,van de latere fundering
op de oudstê fundering wan de kerk die verschiLlende keren
verbouwd 1s. Dat was l-rl november 1975.
Wl-J vondên behalve de irerondersteLde aansluitingen ênke1e
geraamten, die weer woorzichtig toegêdêkt r{re?den, sctrerwen,
stenen en tenslotte het ontbrekende deel van hêt doopvont.
Gelukkig was het in hoofdzaak verstoorde groncl want onze
manier van graven had niet veel met archeolo6iscïr opgraven te
,.

maken.

Na een paar dagen rrprikkenlr op het terrein van het vroegere
Huis de Eult moesten l'rij dat laten rtrstên maar mochten wiJ
in april 1)fJ, na verkrêgen toestemming beginnen met het maken
van proefsleuvên j-n drie geheel verstoorde Lreuvels op
rrHet Hoge Erfrr bij Kievitsdal .
Vee]- van onze leden hebben er, samen met enkele leden van de
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AwN-Utrecht, trÍee Jaar lang gegraven en gemeten onder toezictrt
van Hans Fokkens .
De rrkoffiebusri van Haas is onverbrekelijk met dj.t project
verbonden evenals onze eerste lessen in het meten met een
waterpasapparaat onder leidíng van de heer Van DiJk uit Utrecht.
We vonden crematieresten, houtskool en scherven en tensl-otte
een complete urn uit tret Dronstijdperk,
Hiermeê ïras vastgesield dat tret om drie, in vroegere tiJd
verstoorde, grafheuvels ging.
Een prachtige tj-jd hebben we daar gefrad en we hebben er veel_
gêIeerd.
Ons derde project kroam Ín 1980. Aan vankelijk leek de plaats
ffaar cle molen aan de Een, ook we.l- de Baars genoemd, bedreigd
terrêin te zíjn wêgens uitbreiding van het ZeehêldeÍrkwartier,
IÍij hadden er íí 1975 aL êer. veldkarterin€ï verricht en enkeJ.e
aanwij z ingen gevonden in de vorm van een Laag gest4pelde
baksteen, een korenvorkje en enke1e scherven.
Van apriJ" tot september trebben we er gegravelr ên daarbiJ drie,
telkens opgetroogde, funderingsb].okken blootgêLegd en opgemeten.
Het vlerde b1ok was met de muzi.ek mee. Geruchten wilden dat
^r'.
er bakstenen rr'aren opgegraven om er haarclschou!Íen van te rnaken.J
Onder de bLokken vondên wij nog een dunne roodbrul-ne laag.
Misschien gestainpte baksteen en daaronder een dunne schelpenlaag.
Ook werden veel kleine scfrdrven en een pijpekop met een
moJ.en erop gevonden.
Ook mêt andere groepen hebben onze leden gegraven.
Reeds irt 1975 werd d.eelgenomen aan êen project van Naerdinklant,
n.1. de opgrar/j.ng van Kasteel Ruysdael te Blaricum.
Met de AwN-Utrecbt hebben we deel gêttomen aan h.et graven van
proefsleuwen in de wal en de greppels van de Wallenburg en
enkele grafheuvels.
Op het ogenb].ik zijn rn'e bezi6 met het graven van proefsl"euwen
in het Ëatteri-jênbos te Àusterli-tz.
Ook een project van de AllN-Utrecht.
Bep Grootendorst heeft vorig jaar meegeïroJ-pen aan een opgraving
j.n Leusden, een project van Vall"ei en Eemland.
Dl-t heeft weJ. een grote opgrawing wan de ROB ten gevol-ge gehad.
Ook bij grondwerk in onze Gemeente zijn we graag aanwezig.
Het ].eggen van een gasleLding door de Eem" het afsnijden van
de oewers, het grawen, Coor Rl-jkswaferstaat , van een sloot
Coor fret terrein van Huis Ter Eem en kortgel-eden het grondwerk
op de Brink trebben onze aandacht,
Er worden c1i-kwi j 1s leuke vondsten gêdaan.
dan hêbben rde het nog niet gehad over ons eigen Á.R'{r5-blad,
EnIVuursteerrkoerierrr
de
.
Dit 6eesteskind van Noortje Byvanck en Jojada Verrips verscheen
voor de eerste keer op 28 mej. 1975 en heeft zeven afJ.everl-ngen
gehacl. ïn de J.aatste afleverj-ng op 8 ma'art 1976 haclclen wij J.n
ons blad ook pla.rts ingeruimd voor de lrerkgroep Oudheidkamer.
Toen het bestuur van de Kring besloot om een bl"ad voor de
gehele Kring in te steJ-len (Saerne) is cle Vuursteênkoerler
daarin opgenomen.
Tot april- 1977 werd de Vuursteenkoerier als een zelfstandlg
gedeêlte in rrDaerne rr vermeld.
Noortje zeJ.f bl-eef nog vele jaren de rêdactie wan rrDaernef
vo eren .

Inmlddel- s waren wij ook op gebiec! van vergaclertechniek zover
gevorclercl dat er vanaf oktober. 1976 convocaties me.t eên agenda
aan a].le leden van de rnrerkgroep werden gebracht.

En twee jaar ]'ater ook de notulen van de vorige vergaderj-ng.
Het treeft even geduurd voor ik de notulen van de eerste
vergaderingen têrug vond in de vor-m van verslagen in a1le
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1) Excursie A.It.l,I. E. naar Toterfout fialve Mij1. 1979.
2 ) Opneten bij rt Hoge Eïf 1980.
vltt,
die gevonden werd b-i j
.) I ue
rÈ Hoge Etf ín 1979.
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ne fundanenten van de molen aan de
nem worden door I eden van de A. R.\'/. E.
opgegraven. Mrt. 1 980.
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Vuufgteenkoeriers en in dê eerste twee jaargangen van rrBaêrnerr.
Toen de ffequentie wan Arwe-,vérgaderingen en afleveringen
wan rrBaerrietl niet meer j.n de pas liepen begorrnen wij met onze
eigen notuJ-en.
IIas cloor de stormachtige orrtwikkelj-ng en c1e veLe aktiviteiten
van onzê .lirwe, c1e werkgroep l-n grote mate zelfstandLg geworden
van Ïret /rlgemeen Besturrr, daarmee a].leen verbonclen door een
vertegenwoordiger en het Reglement van cle Werkgroepen, dan zou
hierin i.n 1979 verandering komên.
Toen wercl het Huisho'.rdelijk Reglement van de Kring zodanlg
gewiJzigd dat behal-ve de drl-ê l-aden van het dagell-jks bestuur
ook de voorzl-tters van a1f,e werkgroepen zitting hadden ên de
secfêtarissen van de werkgroepen de vergacleringen van het
algemeen bestuuÍ' van de Kring bijwoonden.
Vanaf die tijd lrerden op de besturlrsvergaderingen tevens de
aktiviteiten
van de rderkgroêpen besproken.
Tevens had de ont slagaanvrage van de Hl-storisctre Kring, die
ook het secretariaat bij hield, grote invloed op Krlng en
verkgroepên doordat de vacatures ingevuld a'erdên door
bestuursleden van de werkgroepen waardoor een nog hechtere
samenwerking ontstond die de initi'atiefnemer
en eerste
voorzitter van de Kríng, de Heer C.C.M. Coll-ald bl-j de
opricl" ting voor ogen had gêstaan.
Bart Eraat
ÀWN = Arctreologische I{erkgemeenschap woor Nederland.
ROE = Rijksdj,enst voor OudheLdkundiI Dodecronderzoek.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o9P-ISIPESBSPEPIPP

Groen af-s gras in cle archeologie, dat waren we.
Enthousl-ast Lazam we boeken, volgden we lezingen, maar de
prakt i j ke rwaring ontbrak.
WeL hadden we een oudê rioolpu.t in de Oranjestraat met al-le
égards bl-ootgeLêgd, ingetekend en gefotografeerd, de doopvont
bij cle Pauluskerk opgegraven, maar ech.t r*'eten van wanten was
het nog niet.
Hans Fokkens r.ras onze trouwe coach en trouwe metgezel.
Hij nodigcle ons uit mee te gaan met de jaarlijksê AwN-excursie
naar de Ltlneburgerheide in Duitsland.
Daar zouden we het allêmaal met eigên ogen krrnnen zien, wat
we tot nu toe uit boeken en van diars wisten.
Hans zorgde voor ultgebreLde informatie, dikke enwêloppen van
trêt G4oene KruLs vielen in de bus.
Een boekwerk wo]. schema t s en besctrrijvingen van al.Les ïrat we
gÍngen bekijken"
Een arcfreoloog gaat niet over een nacht ijs, of toch juist wel?.
ïn ieder geval , we gj-ngen rond Pasen 1)f6 met de hele Arve ter
excursie.
In Gasthof Mencke troffên h'e elkaar, ml-dclen op die grote stille
heide. De schapen naast het hotel, geen autors, rust voor
5 dagen" Dj-e rust lras van korte duur.
Hans voerde ons langs hunebeCden, vlakgraven, grafheuvels,
'| 2e eeuwse kêrkj e s
, Musea "
We Ïrebben gewandelci, uren, ook in de nacht, over de stille
heide.
De Jeneverbesstrulken bezorgden ons stuipen wan sclrrik.
Deze suggestieve omgeving v-roeéj om spoken en witte wieven.
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Dl.t gebied 1s duJ.zenden Jaren lang intensief bewoond geneest.
Door rendierjagers, door mensen van de culturen, die ln de
nabiJheid van èen hunebed l]un nêderzettingen bouwden.
Zij ontwikkelden de landbouw. namen meer tijcl voor het leven
van all6 dag dan Ce rendie::Jagers.
Het famíIie1e-,;en, de s1bbe, werd belangri jk.
Hun doden begroewen zij dicht bij c1e nederzetting.
Dat de tijd toen ook niêb st1l stond kun je zien aarl de
verschlllendê nanieren van bêgraven"
Er was behoefte aan .reranderj.ng van tÍjd tot tiJd, uaarÊchLJnliJk ten Aewolge van inwloeden van buiten.
Je zLet zorn sibbeo zo tr. siam, zrn boeltje opbreken, voor het
laatst bl-oemên en granen offeren op de graven van de Bestorvênen,
en met beêsten eÍr al een nJ.êr f,e plek zoeken om te leven, v€Iê
dagreizen ver.
Zo zal het gegaan zjjn, dat gêeroontes wan nieuwkomers langzamerhand de ou.de traditles doorbraken.
Dat langzamerhand méér fanil-Les biJ elkaar gingen rf,onen.
Zo kr.rn je je voorstelLen dat een arte fac terrEraker bezig was.
de potténbákster, de kruidêrrgènezer, een priester.
t
Het clorps-leven k-wail pril op gang, en claarmee het soclale
t

element.
Als Je dan ook rrde r"orrdstrr doet van je 1evên kan allêen een
archeoloog invoelen a'ab dat is. Een intens geluksgevoêl .
De tiJd staat êven si,il-, terug in c1e tj.jd voel Je Je werbonden
met de mens die het artefact &rizenden jaren geleden lLet
vallen, hier op deze plêli.
Jê ervaart dat je net aj.s hi,'l êêí onwerwangbare schakel bent
in de menshê idsontvikJ<e l- tng "
Hoe eêrbiedig wouwde een jongeman uit onze groep zLJn zakdoek
open en toonde ons de klingen die hiJ zojuist gevonden trad.
Mevrouw droeg een k1ing i:r li1ver gevat aan haar helsketting.
Ik slaakte een oer-kreèt van vreugde toen ik mijn eêrBte kling
vondbiJ Hórpe1 opee ê!: akkêr.
Hêns ze{ het al , archeoiogen z|jn geëxcal-teerde fLguren.
Maar 1k denk clat -*e kinci zijn g€bleveno verwonclerd, verbaaed
ovèr hêt mysterie dat achter zorn steen verbor8en J.si
Merkwaardig toch. clat hêt bezl-chtigen van at clie grafbonument.r 3
en heillgclommên niet sombe:' stemt"
lÍat hebben we ontzettend gelachen, met moe Dijlsmit (zÍJ ts
vorig Jaar overleden) gefulmineerd tegen a].].erlei vermeende
ml-sstanden. Hans eindeloos geplaagd a1s een stê]. scb.oo1oeiden,
gèlulatêrd naar de oude heer ?ulp.
V1Jf da6en vlogen voorbJ.j arls één dag.
Het rdas on6eJ.oafJ.ijk geweest en onvergete1ijkr
Dank zlj Harts en AaCje, Baft, Jaap en zijn vrourr.
PaultJe en zj-iin vader, de hee van Hrrlzen, de treer en mêvrouu
Tulp, moe bijlsmitr0or, ÀnnJ-e, Dep en leo en de hond.
Noor en /!nki-e en al- die andêren.
IÍe bliJwen graven naar hel verleden. op zoek naar de achat in
' de akker, de mens.

!etty Reitsma

-'3 - lto
TIE{-g+êE-TPTT99IgTP!!I{99. gP!-PT-YPP

Laten we eerlljk zijn: bij het nasnuffe]-en van de gegevens
over de tentoons tel1J.ngen, die de Oudheidkamer tien jaar
achtereen wist te real-iseren, valt êr wel rnêer dan wee te
bespeuren.

Natuurlijk ging het in den beginne niet a].lemaal van een leien
dakje; enth.ousiasme lras er wel, ideêën borrelden op, maar de
eenvoudigste dingen zoals vitrines,
tafels, verlichtingselementen vormden h.indernissen, die genomen moesten worderr
l-n betrekke1ijk korte tijd.
Het aardige l-s, dat door eendrachtlge samenr{rerking al wat nodig
was werd verkregen,
Neem die êerste expositie in de Paul"uskerk, waarvoor ik weet niet
hoeweel mensên zictr inspanden on a1les 6oed woor elkaar te
krijgen.
Niet voor niete overigens, vrant men registreêrde mêer dan
twèeduizend bezoekers. Het leek l.re l- of men bêzeten was van
tent oons te 1l ingen houderr.
In tret najaar na c1e Paulustêntoonstelling rrêrd er al weer een
strol' 1n tret Carttonspark verzorgd. en geen vêek later kwam er
een têntoonstêLling over de Laanstraat in het Gebouw voor
Christelijke
Delangen tot stand.
Daar vormden de dia-voorstelLj-ngeÍl aran mevlrouï Krryt en de heer
de Ruig een grote attraktie.
IIet gèbeurdê allemaaL in september 1976.
In december was het weer raàkr het wos honclerd jaar geled€n
det ons dorp een posbkantoor rijk $rerd.
Den kLel-n overzictrt werd 1rr de leeszaal i-ngel:icht om dit feit
te herdenken. Op de plek vaar de bibliotheek staat, verreeg
nameliJk het eerste gebouw van de poBterijeni men stond du8
op bl- s tori sctre grond.
In maalt 1977 werd de sporthai geopêÍrd" ltreer was de werkgroep
Oudhel.dkamer p]rêserlt met enkele borden oude sportfoto r s.
Dn \ie€r was het de heer de Ruig die, samen met de treer van dê
Pol, diawoors t e1-1- i.ngen van dl-verse sportgebeurtenis sen gaf.
Op koning'1nnêdag r 30 april , glng de Oranj e tentoonstelling
ln
het Gebourd voo? Christe]-ijke Belangen open.
Dat was een gêbeurtenis van de eerste ordê.
De burgemeester verrichtte de opening en van tret eerste uur
af kon men spreken van een ware bezoekêrs stroom.
Hee]. Daarn en Omstrêken wilde genieten wan de vaak unieke
uitêestalde din6en.
Een extra attraktie worïnde <le fj-im[De l1ijde ïncomster lIt 1937,
die was afgestaan cloor Ce Oranj everenigin6en;
Meer dan tv/eecluizênd bezoekers verdrongen zich in de ruinten
: en toen de deuren eenlnaal varen gesloten, bleken er ta1 van
laatkomers te zLiÍr, die met ali-e geríeld nog een kiJkje wilden
nemen.

Zoíete kon natuur].Ljk niet; al het materiaal clat blJ voorbêel-d
door Ïret Konirrklijk Huisarchief j-n bruikJ-een was afgêstaant
moest prompt op tijd worden teruggezonclen.
ïn het voorjaarvan lpJS werd prfessor Stracké herdacht.
Het wasxtachtlg jaa:' geleden dat deze in Daarn r^'oonachtl-ge
kunstenaar ovê?l-eed.
rrOnder de rieten dakjesrr l-zr de Laanstraat vond men een
passënde om6ewing om Ce beelden te êxposeren.
Misschien was de beLangstellin6 voor dit evenement minder
maasaal , maar degenen dj-e er kwamen, waren verrukt en vertederd
ove? wat er te zi.ên ',Ías.
Het was weer eens iets gelaeel andeps,
Toerr
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-wde oudheldkamer present met drie vl-trines vol fotors,
inderhaagt bijeenge6aard omdat men uit de Baarnscltê Courant
vernam, dat de Historische Krlng zou meerverken aan eên
owerzicht s tentoonstelling ! .
Met enig spoedrrerk kwam de zaak voor elkaar.
fn februari 1979 }ra..J men l.et g:oede idee om oude sctroolplaten
in de llaldheimmavo t€ tonên.
Helaas werkte het weer niet rneei b.et was een barre ïtntertl-jd.
Tot vreugde van de organisatoren trotseerdên een paar tronderd
bezoekers kou en, gLadhel-d.
Het weerzÍen met de oude bekende wandversierinsen liet meh
zich nlet ontgaan.
Een kleíne êxpositj-e l-n verband met tret laatste stukJe
Laanstraatpromena-de vormdê in oktober het slot van de aktivltej.ten op tentoonstel1'ingsgebiêd.
Men ging het rustiger aan doen.
ïn l98O- veert1g jaar na tret u1tbreken van de oorlog- gaf
men een overzicht van o.a. affLches uit de oorlogstlJd.
Weer een Jaar later krdam êr eên t3eductrt project van de grond;
ei-nd mei mocht De Furs in dê Vuursche zijn deufên openstellên
voor bê langs teLlenden die wel eens wat meer ove? dlt aangrenzencle gebied van Baarn te rdeten r{'ilden komen.
Het tijdschrift Baerne wLjdcle er een hele afLevering aan en
de extra nummers werden op clê expositie grif verkocht.
Er rras gêen tijd meer voor kleine shows, want intussen moest
er trard wordên geríerkt aan de têntoonstelling De Eem enEembrugge,
onderdeel wan de landelijke aktl-e llater r82, die pl"aats vond
jaar ge1eden de Afqluitdijk
wanvege het fêit, dat vj-jftig
gereêd kwam. De Oudheidkamer lewerde geen half werk.
Durgemeester Miedema verrichtte de opening in het koetshuls
van Kasteel Gfoeneveld, waar men êen ideaal- onderdak voor de
expositió trad gevollden.
Ook nu gaf Baerne een numme r uit dat geheel g-ewiJd vas aan
dit interessante onderwerp.
In 1983 trad men niet met eêrr spsciale tentoonstêlling naar
buiten. Maar we mogen zeker niet de atraktie, dIê de Oudheidkamer Ín pêtto trad voor de Baarnse bewolking, vergêten.
In oktober van dat Jaar werd êr n.1. een tristoriache Earkt
gehouden in de l,fal-dheimmawo .
Wai daar al niet aan vooTafging!.
Maar het rêsultaat mocht er wezen, ook in financleel opzictrt.
Dven was êr een adempauze, maar toen werd er al rÍeer geconfereêrd
over dê Dmma- tentoons tel lirrg om tret maar eens populair te
zeggen.
Vj.jftig Jaa.r geleden stierf de Bêliefde vorstin, dle tal van
DaarnaarÉ zich nog tleel goed weten te trerinneren.
lleer stondên de deuren van Groenevelcl open en weer verdrong
men zictr ori alle bezienswaardigheden goed te bekiJken.
I{elgeteld zi.Jn er zorn wiJftien tentoons tel].l.Írgen gehoudén in
de afgelopen tien jaar.
I{j-J hopen a].letrraa]., dat er no tal van expositl.es mogen wo]-gen.

E. tri t s enburq-Horsman
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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tentoonstelllng rrKonl-ngin Emma en Eaarn in haar tijdtr
brachten errkêIe bezoekers foto I s en boeken, dl-e een wêlkomê
aanlrlnst voor de collectl.e zijn.
Ult het fonds rrerd een fraaie aquarcl aangekocht wan de
kunstenaar /:.. Keus, voorstellend een boerderiJtje typerend
TJ.Jdens de

voor ioÍls Eemland.
De schiJ.der Keus rroonde rond 192O aan de Eemnesserweg t.o. het
Maarachalksbos.
ltraar nu het notariskantoor zet,eLt, zou ziJn echtgenotê een
pensJ.on trêbbên gehouden.
Het gezín vertrok in dê tarintiger jaren naar Soest, waàÍ de
sch.il.der I^ 1955 iB overf.eden.
Eveneens uit het fonds werd aangekoctrt de tot dan ontbrekende
oudé prent van de Drl-nk, een coll-ectie oucle anslchtkaartên en
êen fraale lithosteen vart eên ín 1936 doo? Grondljs ultgegeven
plattegrond varr laarn.
DLJzondêr blij zijn de Oudheidkamerleden verder met een J-tal
kastên, eigenlijk een driedelJ-g wandmeubel, met weel bergruimte,
geschorrken door de Heer Th. de Ruir3.
Veel dingen kunnen nu beter en ove rzicïrtel ijker worden opgebor69en.
trttat dit

l-aatstê bêtreft zijn er overi8ens nog meer rensen, n.1.
een kaartenkast woor onze topogï'afische kaarten/pLattegronden/
tekenLngên etc.
Mocht u eens iets te koop weten?.
Dr is weJ. é6n trmaarn bl-j. Zou de kast niet clemontabeJ- ziJn, clan
mag de diêpte niet meer dan 68 cm zijn.
De toegangsdeur naar onze kelder is trelaas niet breder.
BíJ voorbaat hartelljk dank voor eventuole tips.
-o-o-o-o-o-o-oINGEZONDDN DRIEF VÀN DE HEER
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Aan de Historische. KringrtBaerne tr .
Met be1ang:ste1-J.ing heb ik uw tentoonstellin5 op croeneveld
bekeken ên treb ik ook het septembernummer van uw t1jdschrJ.ft
gelezen.
Misaghl-èn maG ik u l-n aanwull-Lng op uw herÍrrneringen aan
koningin-noeder Emma nog l-ets rneeclel-en wat ik geboo?d. treb uLt
de mond van mêvrouw Strurrk- Meulenbelt, clie in Zeist woonde
en en enige Jeren geleden is overleden.
Zij was de doctrter van de Daa?nse predikant Ds. Meulonbélt.
Haar moêder maakte deel uit van cle commlssie van Weldadlghêid
vaÍr de naaischool als enige vrouw.
Deze naaischool was l-n laarn.door Konl-ngin Sopble opgerictlt
en door Koningin DÍnma voortgezet.
Mevrouw l,leul"enbel-t had o.êr .els. , taak het benoemen van een
juffrouw van dê naaischoo]. omdat ze de enige vrourJ wês.
Dat wêrC dan met Hare Majesteit besproken.
De toegang tot H.M. ging.met allerlei
p].ichtplegingen gepaard
(lakeien en kamerdl-naare ) maar het gesprek met de KoningJ-n zelf
rras ongedwongen.
.í:,1s opvolgster wan een Juffrouw dl-e het er niet zo goed had
afgebracht en zelf ontslag gênomen had stelde zij op H.M.rs
\Ëaag voor juffrourr varr Peurgen te benoemen.
'

-*-'/3
Deze was nisriaakt maar hacl een goed verstand.
Op de v?aag van II.M. of zij aan deze juffrouw, die zl.j we]. uit
de kerk kende, kinderen kon toevertrêuwen, antwoordde mevrourtrr
Meulenbelt: rr ja, mijn eigen kinderen gaf ik niemand ].iever in
handen <1an aan ltaarrr .
Zij paète namelijk we1 eens op in de pastorie.
rrO, aLs u zel-f uw eigen kinderen aan fraar kunt toêvertrouwen,
dan andere kinderen zekerrr zei FI.M..
Zij werd dus benoernd en woondê in een huisje aan de school
vastgebouwd, naast het ziekenhuis.
Zodóende kon zj-j ook voor haar ouders zorgen en tegelijk de
school bijhouden vraar voor h.aar een podiua met tafel en stoel
vas E?Tê,'d 5êmaakt zodat zij nj-et a]'tijd h.oefde te staaÍr bij
tret le sgeven.
fn 1917 kreeg mêv-roua' MeulenbeLt een portret van de lloninginMoeder met bandtekenj-ng omdat zij toen 25 jaar voor de naaiscl"ooL gewerkt had.
Tevens kreeg zij een reis aangeboden samen met haar man naar

'

tret buitenland.
(Dit had ik opgetekend na een bezoek aan mevrour^r StrunkMeulenbelt op 21 januarí 1975 te Zel-st. )
ïk vraag mij af of Koningin Sophie ï'e1 de oprichtster van
naaisctrool was 1.p.v. Koningin
Pal-or^rna.
^nna
Nog een opmerking over het septembernummer
1!84.
Op b].z 41 bowenaan staat 188!, dit moet zijn 1090.
Met

aJ-

1e hoogachting

tr'.rï.L. I.ranken
-O-O-Oi.Ódn-O-

FOTOWEDS?RIJD

Hiermede maakt de fo towedsttj d-commis sle bekênd dat de
inzenddatum wordt verlengd tot 31 decembêr 1!81+, waarna de
prijsuitreiking
medio januari 1985 zal volgen.
Voorwaarde is dat het onderÍÍerp van de foto, in de ruimste

zin, iets te maken heeft met de gescfriedenis van Baarn,

dê

Lage Vuursctre of Eembrugge.
Ook de jongste gesctriedenis komt hierwoor in aanmerkl.ng.
Het formaat van de foto moet minimaal ) x 13 cm zijn, dat
wl.l zeggen briefkaartformaat.
ZoveL zwatt /wít aLs kleur is toegestaan.
Inzendlngen bJ.ijven tret eigendom van de H.K.nBaernerr.
Inzenden aan J. Kruldenier
Smutslaan 2, Baarn.
-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Dinsdag 11 december Viering van ons tien-jarig bestaan
2O.OO uur
tijdens een gezelll-ge bijeenkomst in

reunle-sfeer.
Vij hopen dat velen zullen komên, zo
mo6elijk gewapend met foto r s van KringevenemeÍrten uit die tien Jaar.
Gedurênde een kwartiertje zuJ.J.en nieuwe
oude fiJ.npjês gedraaiC worden, têrwiJl
ïhomaswaer en Pieternel bel-oofd hebben
onze Krin8 met een bezoek te vereren.
Een hlstorícus met al.s hobby koken, de
heêr À.L.W. Serné uit Hilwersum, zal ons
vertellen ower rrBten en drl-rrken in de
Mlddeleeu!,renlr . Om te watertanden | .
Ons mede-l-id, c'le heer H.Bronkhorst, die
reeds eerder interessante ]-ezl.ngen woor
ons hleld, zal ons vertellen over de

Dinsdag 15 januari
1985, 2O.OO uur
Dinsda6 5 februari
1985, 2O.OO uur

Katharen ofr^'el de .i,l-bigênzen.

Dinsda6 19 maart
1985, 2O.OO uur

Jaarlijkse al8emene ledenvergadering,
waarvoor u t.z.t. een uitnodiging zult
ontvangen

.

plaats in het Trefprrnt bij c1ê Nicolaaskerk,
Dê zaal is te beÍeiken wl-a hêt pad rechts langs de kerk
(Joh. verneerlaan).
A.Ll"e avonden vinden
Kerkstraat 17.

o
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Zaterdag 19 Januari
1985 11 - 17 uur

'Í{oensdag 20 februari

HLIS van de Archeologl-sctre lferkgroep van de H.K. rrBaêrnerl .
Op deze dag rn'il de Arwe, aan de hand
van fotots, tekenÍngen en vondeten,
laten zien vrat ziJ doet en treeft 6edaan.
Zo zuLlen opgrawingsprojecten a].s de
Eemsche molen en de grafheuvels rran Het
Hoge Drf nader rrorden bellcht.
Ook zullen enkel-e vitrj.nes met verzameJ-lngen van Arwe-leden worden tentoonge s teld.
Een rrmrrstrr vooÍ een ieder die in de
oudste geschiedenís van Baarn ên
omgewing is geinteresseerd.
Ze-L de heer Brinkerirrk, van de R.U. van
Utrecht, rreer een ].ezing houden over
l.et onderzoek naar de vroegste bewonlng
en gesctrl.edeni-s van het eil.and Sardinië.
OPEN

Deze twee Arwe-aktl-witeitên zull-ên gehouden worden l-n de
kelder onder het Gemêentelruis.
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