NIEUWSBRIEF APRIL 2022

Bloesem, zon en sneeuw

Het voorjaar is begonnen en gelukkig gaan nu ook veel activiteiten bij de Historische Kring
Baerne weer van start.
In deze Nieuwsbrief o.a. een bericht over de lezing van Sander Wassing, een uitnodiging
voor de ledenvergadering en een nieuwe eindredacteur voor de ”Baerne”.

Locatie lezing Maarten van Rossum door Sander
Wassing op 6 april a.s.

In de ”Baerne” van 1 maart 2022 staat abusievelijk vermeld
dat de lezing over Maarten van Rossum plaatsvindt in Het
Baarnsch Lyceum. Dat is niet juist.
De lezing wordt gehouden in de grote zaal van de Herberg
van Paulus, Stationsweg 16 in Baarn,
De lezing begint om 20.00 uur. Leden van de Historische
Kring Baerne hebben, met 1 gast, gratis toegang. Overige
belangstellenden betalen € 4.00.

Algemene Ledenvergadering op 12 april a.s.

Tijdens de ALV van 29 maart 2022 zijn diverse wijzigingen
in het Huishoudelijk Reglement aan de orde gekomen. Om
deze wijzigingen officieel vast te stellen moet statutair de
helft van het aantal leden van de HKB aanwezig zijn. Dat zouden er ongeveer 350 moeten
zijn. Het zal niemand verbazen dat wij dat aantal niet hebben gehaald. Gelukkig bieden de
Statuten ook een oplossing: tussen 2 en 4 weken na de ALV moet een nieuwe, 2e ALV worden uitgeschreven waarin de wijzigingen alsnog kunnen worden vastgesteld. Dat gebeurt dan bij twee/derde
meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Het Bestuur van de Historische Kring Baerne nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van een
ALV ter vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en Reglement
Financieel Beheer op 12 april in de kleine zaal van de Herberg van Paulus, Stationsweg 16. Aanvang
19.30 uur.
Na vaststelling van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en Reglement Financieel Beheer
wordt de ALV door de voorzitter gesloten.

Nieuwe eindredacteur voor de ”Baerne”

Enige tijd geleden heeft Henriëtte Beuk aangegeven te willen stoppen met haar eindredactiewerk
voor de ”Baerne”. Al heel lang is zij betrokken bij
de ”Baerne”. In 2009 is zij bij de redactie gekomen
en in 2013 heeft zij het hoofdredacteurschap van
Cok de Zwart overgenomen. Beide functies vond
zij leuk om te doen, maar als hoofdredacteur
vooral de contacten met de (gast)auteurs en de
samenwerking met de dtp’er en de drukkerij. Zelf
schreef Henriëtte ook meer dan 50 artikelen voor
de ”Baerne”.
Haar kennis en betrokkenheid zullen we erg
missen, maar gelukkig blijft zij op de achtergrond
aanwezig om haar opvolgster in te werken.
Mariette van Oosterwijk Bruyn wordt de nieuwe
eindredacteur. Zij is in maart 2021 in Baarn komen
wonen en haar belangstelling richt zich vooral op
historische geografie en taal. Zij volgde een cursus
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met een scriptie over de goederen van het klooster van Werden in de gemeente Putten.
Van het boek ”Nieuwegein 50 jaar. Gepland, gelaagd, geslaagd” dat in oktober 2021 verscheen, deed
zij voor een groot deel de eindredactie.
Mariette ziet er naar uit om de ”Baerne” de komende jaren met mooie artikelen te vullen en nodigt
dan ook iedereen uit om een bijdrage aan te leveren .
E redactie@historischekringbaerne.nl

Wandelingencommissie

Al een aantal maanden is een groep enthousiaste wandelaars bezig
om de wandelingen op de website van de HKB na te lopen en waar
nodig aan te passen: soms zijn heggen inmiddels zo hoog dat die
mooie serre geheel aan het oog onttrokken wordt, enkele gebouwen
die als referentie werden gebruikt zijn er niet meer of hebben een
andere bestemming gekregen en soms worden de wandelingen wat
ingekort. De wandelingen die klaar zijn worden vervolgens mooi
opgemaakt weer op de website geplaatst. Er wordt gewerkt aan een
’stadswandeling’: de mooiste plekjes verzameld in één wandeling
van 5 à 6 kilometer door ons mooie dorp. Deze wandeling zal te
zijner tijd bij de VVV worden aangeboden op papier en digitaal. We
denken ook aan een dergelijke wandeling door het buitengebied
van Baarn die gecombineerd kan worden met de stadswandeling.
Zodra de eerste wandelingen in hun nieuwe jasje zijn gestoken
zullen we daar melding van maken in de Nieuwsbrief en op de
website.

Overhandiging van Distributiekaart en Zegels

Historische

Kring Baern

Beeldende

e

kunstroute
5,1 km

Deze route
doo
Hiermee hop r Baarn wordt u gratis
en we bewone
aangebode
n doo
historisch
rs en bezoek
waa
ers te verrass r de Historische Kri
ng Bae
wandelaars rdevolle elementen van
en met de vele
hier goed mee
Baa
karakteristiek rne.
uit de voeten rn. De Historische Kri
e en
ng Baerne
en in de ben
De serie rou
hoopt dat
en kunnen.
tes van de
Historische
Kring Baerne
bestaat uit
1.
Serres (7 km)
de thema’s:
2.
Torentjes (7,0
km)
3.
Koetshuizen
(9,2 km/15,6
4.
Rijksmonum
km)
enten (9,2 km)
5.
Gemeenteli
jke monum
6.
enten (3,5 km)
Beelden (5,2
km)
7.
Religie (9,2
km)
8.
Literair (9.2
km)
9.
Lage Vuursch
e (15 km)
10.
Canonrout
e (16,4 km/
26,8 km)
Bron: Baarn,
geschiedenis
Koenders,
en architectuu
Zeist 1994
r, Fred Gaa
sbeek, Jan
van

april 2015

’t Hof en Ma

arten
VDMPuzz

els

Na afloop van de ALV van 29 maart overhandigde Wim Veldhuizen de Distributiestamkaart met zegels van Gerd Klestadt aan onze voorzitter Jan Baerends. Gerd Klestadt is een oud-inwoner van Baarn.
Voor de oorlog was het voor de Joden in Duitsland niet meer veilig, waarop de familie Klestadt besloot om naar Baarn te verhuizen. Toen ook dat niet meer veilig was, doken ze onder in ’t Gooi. Door
verraad van een buurman werd dit joodse gezin gedeporteerd naar concentratiekamp Bergen-Belsen.
Na de oorlog kwam Gerd, samen met zijn moeder en broertje (zijn vader was in het concentratiekamp overleden) weer in Baarn wonen en ging hier ook weer naar school.
Zijn distributiestamkaart en bijbehorende zegels zijn door Jan Baerends in ontvangst genomen en
worden toegevoegd aan de collectie van de HKB.
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Onderhoud grafheuvels Landgoed Pijnenburg

Vrijdag 11 maart jl. heeft de Archeologische Werkgroep (ARWE) samen met vrijwilligers van Landschaperfgoedutrecht, Landschapsbeheergroepen en diverse archeologische verenigingen onderhoud
gepleegd aan een drietal grafheuvels op Landgoed Pijnenburg. Hierbij werden takken en bomen die al
eerder door een werkploeg van Pijnenburg omgezaagd waren in rillen om de grafheuvels neergelegd
en jonge boompjes en werd andere begroeiing van de heuvels verwijdert.
De grafheuvels, gelegen tussen Restaurant Groot Kievitsdal en het Theehuis aan de Hoge Vuurscheweg dateren uit het Neolithicum, 5300 – 2100 jr.v.Chr.
De grafheuvels zijn, net als alle andere grafheuvels in de bossen van Baarn en Lage Vuursche, in de jaren 1926 – 1927 op voordracht van de Baarnse Baron Van Heerdt door de bekende Groningse archeoloog A. E. van Giffen onderzocht.
Door samenloop van omstandigheden kreeg de ARWE in 1978 ook toestemming om onderzoek in
deze drie heuvels te doen. Hierbij werden in de grafheuvels proefsleuven gegraven waar in eerste
instantie alleen losse scherven, houtskool- en crematieresten tevoorschijn kwamen.
Doordat een van de sleuven was ingestort werd een complete urn van het type Drakenstein ontdekt.
Deze urn dateert uit de Bronstijd uit ca. 1800 jr.v.Chr. en bevindt zich momenteel in de collectie van
de ARWE.
De ARWE heeft zich beschikbaar gesteld om tweemaal per jaar de grafheuvels te onderhouden en
opnieuw van de begroeiing te ontdoen.
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