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R edak tl e s

mevr. L. l'r. BaJVanck-ul.ngemans
f,. Kr u id eni er
G. BT o uuJer
k orr esp o nde nt j- eadr es a mevr " Bij vanck,

TER ]NLEIDING

uerkgPoepen,
Kortom e1k aktief lid is goud uaard.
dan even bij ons sekrel-ariaat of bij
Laat Baerne hist,orie maken.

AF /' ...' 
'., -i ! 'c I a'l j

Van Reenenlaan 10r. tel. 1281?

Nu de vakantics uleer voorbij zijn zicn lle nc een periodc van rust de
eejrste verschijnselen van hernieuude aktiviteiten ontstaan.
De tefefoon beginl ureer rrhistorischrr te rinkelen en dc í.erste kopij
komt aarze.Iend binnen. Lre vernemen vage geruchten over een tentoonstef-
'I in. .,m1 rni+ .lÊ lFAncrr:àt aon l-zírn .\,ên DÊru enz. Kortor. oe
Historische Kring ontuaakt lleer. Ook rrBaernetr heelt slaperiq bcide benrn
uiL oeo gestoken om zich ver:olgcns Le kfeden in eer nieuu jasj e n1 , '..
kLJa r L o fo rmaa L.
Ue-L zit d.it nieuuje k-Ledingstuk Baerne nog uat slobberig ofl het nr.Jr'.
'r i ^rr - .- ---- Ê-^--^ r-^onf rlnnr hof nrrf f .inon rrrh \,.ét nnn i i na ,r 2n,,.| 

'uLP " J! J! 
"uL '.u 

L L19- 
'.

ncrrrrl rl fp rrnr.len- r,l- hnDen dal diL nicuue seizoon zal nrnz.r rirn
aktiviteiten er ue ui.llen onze .Ieden dan ook oproepen on daaduerkeJiji
een aktlef lid ts uorden van de Historische Krinq Baerne" t c uret-.n 7ckÏ-
dat er onder de nu ruin 90 leden van onze Kring 'neer nensen tc vin,.J-.n zi1
die voor hun verení!inq iets r,ril1en doen. l,Jant er va] L elq v rcr le o-".,r,
Lrle zoeken bijvoorbeeld Ieden, oie ons ui.Ile'r helpen Banrne le typcn.
In.dien ue hiefvoor 3 liefhebbers kunnen vinden betekent dab óón l<cer
in de 3 maanden I 5 uur uerk"
l!e zoeken leden d.ie uiillen helpen bij het inrichten van a.s. lentocr'r-
stell-inge'r of bij l-et surveifferen"
l/e zoeken leden dj.e uillen helpen Baerne te verspreiden"
[]e zoeken leden met ideeën die z.ich uillen inzetlen voor de diverse

tlilt U aktiel deelnemen rneldi U dit
de redaktie van. B a erne.

:1, Kruidenier

GEVRAAGD; Lcden van de Kring die bereid zjjn dc survcil lancc op zich
te nemen tijdens een of meer openingsuren van de tentoonsiel 1.1-n,.1

over de Laanstraal"
S.v.p. aanmelden bij mevr.Bart, telefoon 16970
Opqeven v6ór ? september a.s.
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ContriAutie
Zoudt een ieder, di.e zijn contributie nog niet betaald heeft, zo
vriendelijk urillen zijn dit zo spoedig mogelijk te doeg? . ,
Een zo jonge vereniging als de onze heeft alle steun nod:q, ook die van U!

:'
Het gironummer van de Historische KrLng Baerne Ís;.

37 68 90 t.n.vi RAB0BANK BAARN, EemnesseDu,eg 26, Baarn,
ten gunste van rekening ft, 3047-28292.
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een schóutenhuis en omq eving )

t

BAARNS G EI4E E NTE HU Ï5

deel 3

In 1?81 uaê rrÍ{es DéIj-cesÍ' nog in handen van mr. Temminck, en of
het huis nu door versterving of door vererving in bezit is gekomen van
dc secretaris 0cker van Schuylenburqh van HaarLem ueten r,rij niet; u61 dat
up ir' 1784 lezen, dat hij net huis net tuinmansuoning en moestuin verkoopt
aan de echtelieden Jorinus l4artinus Vos-Bongaxdt te LJErecht voor .J. I0.000r-
Deze vergloot.ín 1791 het terrein door Van Reinhapdt Scheerenberg -de
eigenaar van Peking- te kopens ee;r daghuur dersu.roninq, tot tuee uoningen
ingcricht mel erf en uerf voor J l90r-;

Drie jaai later (in 1?94) kochten de heer en mevroulJ Vos-Bongardt
van jkvr. A" C. G. Bosch vrouule van Bunschoten, een stuk grond met eiken
honlrnf rlnch rrrnnrrrle oon lorlino hrricnlrefc on hnfeforlo r,,arnU:n lon

noorden uonende Dirk Kuipers, voor jÊ 80r- vrij geld. Llit deze aandui-
rli..1r:1 r.r.ên rrí i n-r-r"'on .ral- hior horlnolrl >i in rlo nrón.Joó r,rrar nr hoí-

0ranjeparl< '-e Bàar1 is.
Achr j.:ar IalÉr i1802) toen nevrouu Vos-Bongardt het ,,-reduuenkleeo

drocq en haar nan for:nus llartinus Vos, karnunik var het kapittel va.
f,rrcl-tlrrnetor tê t rê.lrr +-r 5i.-+À ,.-^ ^^r a-..r ,,órt"nóh+ zi i rrÍvloc D61 inocrludè 9crE9u r vur^JU,,u 4rJ

en al uat er toe behoorde aan de toenmaliqe beuoner van het in vervaf
geraakte Drakenburq, de heer Gysbert Hermannus Ívlulder.

Niet lang bleef cieze eigenaaf. In 1802 voor Í 8000r- bezitter
nó,.,.r.1nh .róó..r hi i h^r in 1809 aan de familie 5ix over.

Ívlevrouu J.HufFt, douairière mr. N.5ix, kocht heL huis, de dubbele
t ^-1, .i ^ a^ l,^^t.ss ^E!^, "--- -agg el dersuoningen, onder óén dak, ,ge1egen naast
de Luinnansuoning no. 63 (Í\immerdor) een bosje iepen- en eÍkenhout,
gclegen ten zL,idcn van '.-t huis var Dirk Kuipers. Zij betaalde dit alles
met 12.500 gufdens. In lB10 verleende het toenmalige g eÍre ent ebe stuur haar
l-nêef trmminn rlo nomono rron riio nr,ór hrrn nnnnrlnohiorl Iion +o t,orl Ánóon
an fe vo1.hrodon znrl ,l hi ! lon zrrirlon r/'n hê+ hrrie rr=n nirL k,rinor< 7ór'

lopen. Dezc ueg kr.e1 1àLer de naar van het 'rkerkepaadje" er uerd door
het Baarnse bos, d.: korist. verbinding nct Spestdijk,

ïien jaar 1aLer, in I820, kocht revrouui Six-Hullr van Jacob van Dijen
een -orgen driest.land, an ín I82L van Lambert van de Gier (deze had een
norhorn nàrêl .lo nFón.l ,,^- l..'^-n m-^-+!',in ^,i cr-+i-ÁÁ'.,-^l I / ---.-l-^|sruqrgr gruriu vdLr ca/ r+ ruEue'rt
'lo ^l lÁ ^-l- L^,,,,1^^.1 r- l.n-^- ,.^--..1--- ri+ nó.tóól l- rr:n hrrr Aozifi_-Lo e.L, ro Pa-Ln LouuLan0 .E KUpcn, uraarooof o-LL r-*--* ------fnq

.in uaarde s te eq.
rh la,a n^ r h-j verkocht mevrouul Sj.x aan de heren Faas Elias, Van

der Plaats en de Ruiier (Vuursche) in hun t' qualiteit van Commissarj-ssen
Straatr,reg, Iopende van Baarnse Dijk tot aan AmersoorLse postue0Ír, groqd,
pon h,i?inin- ór-. er'mrr:ei-r'in rolÊnó. Ê.hfpr .16 kpxk Van Baarn. Het huis
ulas ingerichL voor verscfillende uoni.ngen voor 1Ê 900r-.



I Í- rn rró-ó l-óïón -r-n.t ó5 ',,-.i inoi \/n.- n-.ti. harlden?
De 'rBusdiersL" oie zij LoL st.:rd uÍ-Lden lrfengen, zou van oe Baarnse

nj ir. -^-- ,,.i- -^ r--^r'r-^n /-, í-^--r---r\ +^+ .ro nnnf o r,nn áóï êêrêl-o t/---urJ^ lod, vrd uë L,,tErrod'r \, u LEE,,r>L' ooL,/ uuu !E sL!uc JEg Lcr
van Naarden naax Amersfoort met tLjee tolbomen aan het beoin en e.inde van

\
Kulan de eersLe tolboot*'bi-i d" Baarnsedijk, de tu,eede uerd aanqebracnt

in de rabijneid van het huis vdn LanmerL van de Cierri'r een van de r,.roninqen
vcr de recks, di. nu no9 gevoÍ-den uol"dL op de hoek van de t\ijverl-eidstraaL
en de 5tationsleg.

.Nog in 1834 kocht mevrouur Six hier grond aan ulaafmee het terrein
achter het herenhuis uerd verqroot.

Zo uas de loestand van rtmes Dé.Lices" en onrgeving, uanneel mevrouu
Six n:e! haar tuee dochters in de zomermaanden naar Baarn kuam.

Tn 1Rifl n conf ómhê. hrn nn ttlvlnc h,3l ínoctt haf hrrrrol i iL l-rre<on

haar oudste dochter jkvr. Johanna ph. 5ix met mr. J.J.0. van Herseele
nl ::f+ .l o êo.lor r.li óÉ ?i in c^h-nhn-ó.1óF hi i Horc^Ài I I onrio nol onóhhé.1ên

vcrtegerLrooioigde. Heef! de dood op I rda-cl 184? oe oude rnevrour, ve-cras L,
r', -i: nj^ ---- nr,,r.-rrr;n a.hóêh rror,,rimrt h:.r L-.r r--r-ró ir -ruat LLJ| rdóuous urr uP

schri I t Le stelfen?
ron i:"' Ià+Êr 't1 rFi tF/1 h-rj ,/n^ï n-L:ris J.Croqrmefin de boedel-

.,nn-i.línn nl>=i-o .dip -- '1 der erflaatster ken-Hf,oa L-,
/,,nudrrvuuur-u JUlrg5LL zu5rcrr, J^vr.

J.J.Six, kreeg het huis rtflles Dé1ices'r daarenboven de tr,ree huizen achter
àn l" ót t, n- nór-ólón,'óir^i u ^c!r 9 J pEru--Lr, uL!uc-r IUU-L-, uuutrr-Liflrur lldKlluur !Èrr rruc5LUrrrcrr9
kortom alles uat in Baarn het e.iqendom der familie en rondom het hu.is
nn l o^on ',-.

(uordt v er vol9 d )
-\U.t -."io rnlFrri-l- hi i .l- Lr..r,-'.'.. ,.,êr.l roó n1'1.or nérira.hl ean nÊ

afgoo Ítverkeerrl er let uitbreidingsptan 1959. Het andere lofhuisie ver-
d, 'pn- .l ir 'lChA- l-en e-n -pnh-ír-ir.r iA' .lp iemeenrerdad Velzocht l-er

zn rlin\l- rii ,iln hoFhor. -i---,r- .,ó- |, namó- Jii moonrlo er enharle rran|,Ë! uE! J uELl uÈ |,s,,,cL,.
Le orJervirder.

ni+ -r-il/ól ,, -.r -^^È- ,/er doOr de heer J.K. Van Loon, ir leVen
erevoorzitter van de Historische Krinq 'rBaernelr qn voorzitter van de
oudl-eidkarer,
0vergenomen uit rr0ud-Utrechtt! 1963 ní:, L2.

HTSTORISCHE KTJKJES OP DE LAANSTRAAT
of
VAII OROIlLNÀDT TOT PROITTNADI

c |\!l l
oó. -\'Êr7i.hf .ê'rón Van

í beneden )zar 1 van heL í eb0uLr
rPUUr o !r oo L t

zal van l0 september for er met 1B sepLenber
.lo l:'nêl-nrat en nrr in rlp nrnf.tr
,rnnr Í-nli clo I i iLÊ hF l:nn - - , rruE^ LEt- Lr oo L/
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Geduxende deze dagen kunt LJ van 2-5 en van 7-9 uur rrHistorische blikkenrt
uefpcn op geëxposeerde fotorsr prenfbrÍeFkaartenr affiches, oude en

^^|. ^+^^^ --À i I àóni i-- -árt 5ur r! Lusr
Bezoekers van deze tentoonstelling zu11en een indruk kunnen kriigen hoe
de Laanstraat er rond de EeuuurÍsse.Ling uitzàqr- urelke uinkels zijn -

verdr,-renen en uelke ervoor in de plaats zijn gel<omen"

Uu promensde ir het gebouu voor Cl'ristelijke belangen begÍnt op de hoek
van de Laanstraat en ds Nieuirstraat en als U de expositiepanelen vo19t
komt l-l op de Brlnk uit.
Hoe de pronenade uerd voorbereid en aangelegd is ook te zien aan de hand
van tekeningen en een maquette.
n- 'j+---l--l-l- r'.r'.'-rr-n ?;;. \r.nr oen rleel .rif '- -uu u-LLLJesLd-LUe VUUTUJC|pe,, --J, uc L.LJ.
^€1,--.+i- ., --ór '.,n-à -on aanl:l vnnrr,,er.non ín hrr'it1êÈn nê.c\rpn -1-1nrdr^uI)Lr'lt
BJarr sE ingeze rcner. De Historische Kring is hen zeer erken L eli jk voor hLn
medeuerking,
Dankzij hun medeuerkinq en die van de Hervormde Gemeente Baarn en de
iJink elier sver eniq ing is dit IrschouuspeJ- op toen en thansr' nroqelijk
qeuorden.
Steeds halveruege elke openingstijd
en + '7.45 uur zullen mevrouur N. Kuyt
van diars van de Laanstraat toen en
,,ó.rn.l6Fi^nón in nn-o .l,rr-.1,---lcr r rrr u,zE uvrPo^c1,,

DT VUUR STEE NKOIR IER

(dus daerc!-ljks), d.r,.i.z. om + 3.15
en de heer T. de Ruig lJ door middel
nu een ihdruk qeveR van de vele

\/erslan \rnn rlp \rprnariêl'i^- ' I 'L ^iiá'i^+i'!ê ir ten huize van Bart BraaE.uL!eru9 uu" JU uu-Juuu!fr19 u.u. zJ duguoLqè Jr.

Deze eerste verqaderinq in het nieur.,Le sej-zoen (uel heel ueiniq mensen
\/a-r nn7ó ,órLnrnên r:.1dnn dp dar.rm va-r deze biieenkomsc ir hun alenda
qezct) uerd zoels altijd gcopeno doot onze voorzitter Jojada VcrxiDs.
Hij heettc iedeíeen uelhom in het vernieuude huis van Bart Braatt konsta-
leerde dat eigenlijk nienànd de afqelopen maanden erg aktieF uas geLreest
en spoordc ons allen aan zich ueer net n.í,Quue noed en cncr9ie in Ie
:otlnn vnnr .la :rnFronl nnio rlio nnê tnch zeert urE uirr u" rrd! Lc aaout
1" ï nq elomen sj4!|le-I-
-Brief van het afbemeen bestuur aan-oaande het concept-reqlement doox onze

ró.Ión ^nnáclol.l in óêó ,,-rian ',. rr -.1órin- nil -rr-ênr zel nof. hcl.ÊE i vu L rgE vE! lousr rr 19. uru uv '!rP e

algemeen bestuur een tlezer dagen bcsproken ujorden. Het bestuur vali de

rlerk3roep za1 hierovcr oP een volqertJe vcrqaoering verslag uitbrenqe'1.
_Brie_f van heL aloemocn r^ ^^_ _r.i. í- rer-icl_L aan onze sekretarisur!cr r I

dankte het bestuur onze r,-rerkgroep voor al,le bemoeiinqen aangaande de
+oht.ó^èt-ól lin^ i. Áó O^,,1,,^1,-nl, in -^ri 1 i1 7êpt- t/êrhp n.j r'raren Ziirrt oP! Àa Jt. Laa)

.\rpr dF .rnte hplànnq+plI i^n óó+óónd rlnnr r{- Baarnse beVolking. Hel UaS

een 0root sukses:
-Brieven aangaande een eVentuele kursus pafeoqrafie. Er is een kans
dat cleze kursus toch j.n Baarn qeorganiseerd kan u.rorden' De heer ver-

I'r,,i:-^- n^--1-n.-li -,'. ic horói.l no\r^n.{onKIU.rlSSet nee]]-Lanolcusr - - JcauiLJb ru r<^Ërr utr uru



geL---'.ie r^..i.: ,ric: ncrder dan begin volgend jaar. Het lijkt ons een zaak,
de gehele Hisiorische Kring aangaande. Deze^ kuestie zaL dan ook me! het
algemeen be.stuur opgenomen bjorden. Bep Grootendorst !eeft een lijst met
namen ían gein tere ss eef den in dezè kursus"

?.l(qlsus Llcheq,Lqqie vaq d g_V o,Ilí:ylIll|e r q i-te_i t_ .

-l^,- 1,,,r;,,- --r ---^r'r-À ?? eonlomhonzdr ,,,d4' ud9 L í JLP !e,.uLr.

streefd gedurende I maandagen sprekers
'I nni o f o I a*an ,ronlol't an rr^r ^^ê -.i i-

Ankie uesterfing zal ons verder op de
hierover"

a^^.i^^^^ È- ,,^61+
<r c ir. uEt_Jt||,rrr'r rrddr 9E-
ovef bÊpaalde delen van de alcireo-

er noq niet B archBologen gevonden.
hoogte houden van on turj-kk e lin g e n

_3_:_B-9:3u " ! " -i" s qflg.
Jojada Verrips stelt zijn funktie van voorzittèr ter beschikking aan-

Qezien hij geen'mogelijkheid ziet j.n verband met zijn drukke r,rerkzaamheden
voldoende tijd aan onze irerkgroep te geven. Het bestuur zal zich beraden
over een eventue.Ie opvolqer, tevens kandidaten naax voren Dxengen op oe
vo.lgende vergaderi-ng. Het bestuur verzoekt de feden zich te buigen over
dit probleem en ook met eventuele mogelijkheden op de voJ-gende vergadering
naal voren te komen.

4" Proqramma voor het kor.rende iaar.
0p de volgende bijeenkomst zal dít proqramma, hopelijk dan opqesteld dàor

i)et bestuur, besproken uorde n,

-s-3q.'qu" e3!.
Jcn Roest: zijn verhaal over het doopvont Ín de Pauluskerk voor het tijd-

schrifl 0ud Utreeht, lraarom verzocht is door mej" van Tongerloo, is nog
niet door hem qeschreven. Hij za1 geheel afzien van dit plan in veióand
rnet een publikatie van zijn han{ over de Paulus(erk en het doopvont.
Tevens uil Jar RoesL ueter, uat er gebeurt met het Lentoonsteflingsbord,
dat nog steeds in het trultureel centrum hang!. Het gaat hem vooraf om de
altributen, die hier tentoongesteld zijn. Piet Tieleman zal hierover be-
naderd uorden",

-.r l .,^-^^À.l r'r ^u zJJ vcrJU' r*dnde dooPVonten L:ezien in
kerken, u,aarvan er een een bronzen deksel had. Zij vraagt zich nu af, of
êr hi i hêt rlonn\/nni in rle Paulsskerk in het verleden ook een deksel behoort
heeft.

6. Volqende bi i eenkomst
Ae volgende bi j eenkomst zal plaatsvinden op dolrCqedqL,2,S s ef: t elLe L_gr,st

ten huize van Jo v.d.Brink, Karel v.d.Heijdenlaan 12. Aanvang 20.00 uur.

! "l OvStl.S-'lf rg
Tondag 2a juni j1. vond er een veldverkenning ptaabs o.1.v. de heer Fokkens.
flet verzamelpuni uas de kruising.Zeven Lindenueg en Hilver sumses tr aatueg.
Na veel droge-ureken regende het juist deze dag, toch !./aren ue met een
heleboel enthousiasLe mensen. Na een korte uandeling, tijdenq uelke de
heer Fokkens ons verte.lde vooral te letten op oneffenheden in het terreint
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- zaqen lje een heuvel op een min of meer open plek in het bos, een graf-
heuvel. Deze grafheuvel is ongeveer 14r30 meter in diameter en lr40 meter

_ hoog. De íerhàuding tussen hqogte en diameter bij tumuli i.s 1cI0. lle
hebben dat provisorisch nageFeten en dit klopte aardig. Deze orafheuvel
is op een áanta.I meters van dá voet omgeven door een kringgreppel mêt
vier poorten. Dit graf is aJ eens opgegraven en de heuvel is gerestaureerd.
HÊt ic pon niáfhÊrr\,Êl l|i+ .lÊ crnncti irl. Fen rrrn ulerd neL onder hel maai-
veld begraven, iraarna van pfaggên een heuvel u,erd opgeuorpen over deze
urn heen. Er is hier in de buurt no9 geen nederzettlng gevonden, zodat het
uraarschijnlijk is, dat de tumuli hier in de omstreken langs een oude han-
delsroute zijn opgericht. BarL Braat vertelde ons noq, dal men in Scandi-
ravi6 borden Dij de qrafheuvels heeft .lop1aatsc, ujaarop aanqegeven staat
uit uelke tijd de grafheuvels zijn en uaar eventuele vondsten tentoonge.:
sLel d uo rd en.

Door.lopend hebben uje in een stuk bosr uaar vele bomen omgeuaaid
ua.ren en de grond dus als het uare uas omgeploegd, nog eindeloos qe-
zocht naar arLefakLen. Alleen Betty 0vereen vond een afslagje van Lràar-
ccl-i irl i iL n-n+Í. nrrrlÊrdom.

6ndertussen udren uJe toch ue1 erg nat geuorden en ging het gesprek
niet rneer over grafheuvels en arteiakten, maar over eten en uarme baden.
lije zijn dan ook met zrn al1en in de Roskam terecht gekomenr uaar ue
door koffie en soep ueer uarm uerden.

lLJe uas iedereen vastbesloten bij een volgenda veldverkenningr die
hopelijk gauu plaats vindt, meer artefakten en meer grafheuvels te vinden.

cont ian da Anl l an

en Jan Konsl.

GEVRAAGDT EDkele DAÍvlES of HERÉN voor het TYPEN van ons tijdschrift
(rBaernerr, In het bezit van een machine.
Graag AANÍVIELDEN bij een van de leden der redaktie

ZIT ER T0CH NOG TIUZIEK I lti l3eEEUl St FUNDATÍIENTEN ?

Bredero (nu eens niet de bouurmaatschappij ) zei het reedsa flrl Kan

ve]rkerenÍ!. 0p de plaats ujaar in de toekomst het f4uziekcentrum in de
ULrechLse hi.nens!ad zal vexrijzen, sbuit men op dc resten van de

duangburcht Vredenburq en een Sohannietenkloosier.

Ê
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De moeite uaard on te gaan kijken? Zeker, maar dan eerst een bezoel< brenEen
aan het Centraa.I Ívluseum, lraar de tot nó9 Loe opgegraven vooruerpen uitge-
stald liqgen, zoals kanonskogals, enige g ebruik svoo ruerp en, boui!stenen
(de zg."poepjes), etc. VoorLs r,rordt door mj-ddef van schilderijen en bouu.r-
tekeningón een inzicht gegeven in de oorspronkelijke situatie, van r,ràt in
het recente verleden l3ïechts een kaaL plein uas. Last but not least zij de
videodemo ns tratie vermeld, luaarin de stadsarcheoloog drs. T.Hoekstra
uitleg Beeflt over de gevonden muurresten, ur.o. de zeer bijzondere zes-
hoekj.qe qeschu t sk o ep el.

Een uandeling door het oude (vaak zeer fraai. qeresteureerde) Utrecht
brengt ons bij de opgravingen uraar een en ander nu met eiqen ogen en met
voldoende acht ergrondin formatj-e kan uiorden bekeken.

Drs. Hoekstra heeft nog een kleine turee maanden de tijd gekregen om
verder te zoeken. In die tijd za1 voora] aandacht uorden qeschonken-aan de

' restanten van het Johannietenkloester, dat uit de 13e eeuu stamt. In
1528 moest het rLrijken voor de in opdracht van Karel V gebouude burcht.

team om voldoende inspiratie op te,doen om een goede oplossing te vinden?
Het moel tocH mogelijk zijn (ook financieeJ.) de gevonden archeoloqische
resten in te passen in .het toekomstig ívluzlekcen trum.

Hubert Kuak,

o



AGENDA

0e volgende bijeenkomst van de ARCHEOL0GISCHE IiJERKGR0Epe donderdag
23 september a.s. ten huize van Jo van der Brlnk, Generaal K.v.d.
Heijdenlaan 12, aanvang Z0.0U uur.

Dinsdag 19 oktober LEZING van de Historische Krinq in het Kultureel
CBntrum ttDe Speeldoosrr.

Tentoonstellingen:
Amsterdam
Rijkemuseuma centsprenten; nedexlandse

4 oktober

Amsterdams HLstorisch ÍluseumB Amsterdao in de put, opgravingen xond
het Damrak, tot 25 oktober

Arnhem
Nederlands opeáluchtmuseuns Goed bruikbaar-Vaak breekbaar;

qebrulksaardeuerk uit vroeger.tijden, vaak bij opgra-
vingen te voorsehijn gBkomen, tot J. november

floorn
ïdestfries lvluseum: Romeinen in de Randstad

Rhenen
Streekmuseum: Liat de zolder hèrbergde; scherven uit Rhenen ên omgevirrg,

lot 5 september

{.Jtrecht
Centraal Ívluseum: Archeologische vondsten van het Vreeburg.

volks- en kinderprenten, tot

I
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