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Spreker is de heer D.Prins uit Rijsenhout. Zie voor tijd en plaats de
agenda. De heer Prins, .1id van de Vereniqinq rrDe Hollandse lYloIBnrr vertelde mij zojuist dat hÍj in d€ l-oop van 'de tijd meerdere lezÍngen heeft
gehouden. En ook door middef van het organiseren en leiden van excursj.es,
het verzamelen van documentatie, hel maken van propaganda voor molens
en hel maken van diars de belangstelling voor de molen uil proberen te
vergroten.
De heer prins j-s vroeger molenaar geueest; zijn kennis van dit onderuerp
én het feit dat de op 24 november a.s. te vertonen diats op een qroot
scherm zullen uorden geprojecteerd, de di-ars zijn overigens van het formaat
6 x 6, zullen naar mijn mening deze avond zéór interessant maken.
De Iezing duurt plm. ï'3/4 uurg een pauze u;ordt vanzelfsprekend ingelast.
s9 K0MT ALLEN NAAR DEZE LEZING 4!!

BIJ DE FOTO I S:
Tentoonstelling p6ru, gehouden in rrPatriarr, begin september j.l.
(Fotots qemaakt door lvlartin v.d.Booqaard en Jan Konst).
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1844 verkreeg jkvr. Síx nog da! het voetpadt hetuelk over haar
van de toen genoemde Utrechtsestraat (eertijds Holleueg, nu
Laanstxaat geheten) a€htex de huizen nret het rieten dak en fangs het
eerdep genoemde huis van Dirk Kuipers rrDe Vêrroeste Schaarrr naat de
Soes tdij k er str aatlreg, ook Hilversumse ujeg genoemdr liep -Stationsuegverlegd uerd naar uat nu de 0ranjestraat heet.
R.rim luintig jaar hpeft jkvr. Six alfes het hare flrogen noemen' en
toen 20 januari 1866, de dood zijn grimmige handen naar haar uitstrekte,
uas haar testament (24 nei 1860) gemaakt van krachtr rr-raarbj-j haar zuster
en zu,ager mevrouu J.Ph.van Herseele-5ix, eigenaresse uerd van afles uat
zij bezàt. Alleen had zij voor haar zuager een beperkende bepalingt
nanrelijk als haar zustet overLeed en hij, na haar dood, niet hertrouurde
dan behield hij Ievenslang\het vruchtgebruik van haar nafatenschap.
De heer van Herseele" heeft deze bepalinq geëerbiedigd (protocol
bij notaris f.Cronmelin ji te Amsterdanr) en tot zijn JaaLste Jrer dat
j.n 1899 kuaflr, gestand gedaan. Hij r,ias in Baarn een geziene persoonlj-jkheidt
gelijk zijn geschilderd portret in de Herensociéteit aan het StationspJ-ein beuij st.
Van 1809 tot 1889 uas trlvles Dólicestt in het bezit der familie geueest,
maar op 20 mei 1889 kuam al1es te Amsterdam i-n vei-ling"
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'o
Het huis met nagenoeg afLes urat behoorde tob het acht hectaren groot
bezit, uerd nu het eigendoÍn van de heer E"Stoop te Amsterdam. Deze bracht
grote veranderingen in hel huis aan. Het uerd geheel geaoderniseerd; ramen
verlaaqd, de schu.rr en de sLal afgebroken en tot uoninq ingericht"

ppn ti idÊl i ik hczíl
is en bij de dood moet uorden achtergelaten. Zo bleel ziin ueduure tot
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lvlaar mevrouur Stoop stelde éón vooruaarde, en urcl deze. Zij had op
de uiterste hoek van haai terrein, LJaar nu de 0ranjestraatr Leestraat en
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Stationsueg een viersprong vormenr een koepel, staani die plel.. uilde zij
n r p e F r. Ê á r' .l zien. n'n vnor haar een k.leine villa
Lc bouLJen. Zij l-ecft
haar uens verkregen. Zo verrees hier voor haar in l90B de vi-Ila rrQuatre
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Nu deze vilIa (5tati-onsr.,.re9 24) door de gemeente Baarn ook is aangêkocht, i"nuendig veranderd en verbour,-rd en met de in oktober 1959
aangekochtLr huizcn, hook Nij vcrhcidstraat, Stationsucg cn hct Oranjcpark
m-+ hó+ nnlifính'.rorr'
PUfr Lruula

alles
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bleer i.n óén hand.
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+)De hber van llefscele uras raadshccr in hct Provinciaal Gcrechlshof
,,.ó Ntnnr.l-l-ln l 1ànrl- r,rnon.lí1 iÍr Afltstexdam"
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bij de afbraak kuam men tot
de ontdekking, dat zich daarblj een steen bevond uaarin het jaartal 1?41
gebakken uas. ïn een der zolderbafken ujond men evencens dit jaartaj..
Honderdvij fenz e st ig jaar uar-en de eijfcrs verborgen gcbleven en uras het
huis een sicraad vobr de oude Brink geuecst. In i906 afgcbrokon, moest
het plaats maken boor- een door de heer 0e Boois, dlrecteur'vari gemeenteuexken, ontuorpcn nieuui gemeentehuÍs, uelks bouu voor f 50.196,- uas
aangenomen. De bour,rkosten zullen, na de inrichlinq en aankleding, de
kluis op de eerste verdiepingr r,ie] niet beneden de ton zijn gebleven.
I aier \ron.t -hi i .jê uitbreidi.ng der gemeente- meer dan 6én inuendige
De oude herenhuizinge ulerd afgebroken, en

u".unil'ins-pr""t..'t't"i"-;i;;;;;;,-;;"i""J"r-p,uiiJ"-;;";;;;";;;;;=

buiten hct gebouu onderdak vinden. Thans zi.jn op het terreinr zoals het
zich in 1866 vertoonde met het gemeentenuis bijeengcbracht de diensten
van politie, ontvanger en socialc zaken en speelUclden voor de spoft.
Echtcr, cr zijn veranderingcn op komst. Dc plannch tót afbraak van
het bestaande gemeentehui-s zijn nog op de agenda. Daar zal een nieuuj
g e bo-ul,.r vcrrijzcn, uaarin.al]cs kan uiordcn ondergebracht, uatrnu verspreid

in de geoccnte liqt.

Hopelijk uordt dan ook voor Baarns oudheidkamcr een plaats ingeruimd,

in ccn tc boudcn cultuurcentrum, uaarin ondersehcidcn vcrcniqingen haar
thuis mogen vinden en een behoor.lijkc ruimte krijgen, om tot ontPlooiing
te komen'
J.K. van Loon.
0vergenomen
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november a.s. zal door dc Historische Kring een rrvergul-davondjc" uordcn georganieà. rd. P.laats: Gebotrur voor Christelijke Be}anqen,
gotegen aan do Leestraat. Tiids 20;00 uur,
onder de doskundiqe leiding van mevfouri Astro kunnen de .Ieden zich naar
hartelust uj.tleven in het koekbergulden; ltexr,r.ijl een toepasselijk verhaal
(nict té 1an9) zal uorden voorgelczcn.
Ap dinsdaq

]6

l
Belangstellendcn dienen zich voor
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mevroull Bart, tcl. 16970.
'!
De avond gaat slechts door bij vofdoende dcclname; d.u.z. minimaaf f0 mensen. Itn
de aan dcze avond verbonden kosten ziin J ?r5o Per Persoon (ter bestrijdinq IF
JJ
van dc kostcn van hct bcnodigde materiaal).
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trVredenbu]rgtr, een uitgave van de Stichtiq.s ir. Saoob van Eyckr
uerking nret het Bureau Voorlichling Cemccntc Utrecht.
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Prij s t 5,Verkrijgbaar in o.a. de in formati e-uink eI over Utr3cht, vlak bij het Vredenbufg.
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0p vcrzook van dc HÍstorisctrc Kring hceft dc Baaxnsc openbare Leeszàal
ccn abonncmcnt op de triÍ9êVc 'lJustcrhccÍ'rI van dc AtchcBlogischo
ljjcrkgcmcen schap Ncdcrland gcnomcn. Vanaf míddcn vorig jaar.
Zojuist..blijkt, dat de 1975 nummcrs door de Lcoszaaf zijn verkocht
(vcrmoedelijk als gevolg van cen opruiming van tijdsehriften); ja'mmer.
Hot bsstuur zal vragen of het mogelijk is dit níct tc hcrhalcn.
:

Hceft óón van onze leden deze nummeDs ? Zo ja, dan graáq berichf aan de
rcdaktic.
ii.iERKGR0EP 0UDHE IDKAÍIER

0p cen vrijdagavond bij mij thuis:
Een zoon vlaagt aan zijn broer Íltaar is moederrr. Antuooro 3 "ofc l-s naat
de ouue zooirr.
Zo uJordt er door Íneer menscn over de oudheidkamcD gedabht. Er staan
daar echter veel ..mooie dingen, diê helaas niet tot hun rocht komcn in
kasten cn do z cn.
Het is dc Arootsle uJons van de uerkgroep om cen ochte oudhsj.dkàmer i'n tc
richten met. o.a. vitrines blaar van alles j.n uitgestald kan uiorden.
ule ueten dat hier aan veel bezuaren kleven, zoals een geschikt Pand
(tienst in het centrum), beuaking enz. Iliaar het zou ook meer inr';r-de be1ang: 'rrr'|:i!: I
stelling van een groter publiek komen te staan.
Írisschien komt het er nog eens van'
Jo v.d. Brink.
l

:

jl. in de oudheidkamer
i\
I
/
ygr'Iu""t-*"oi9€aËËai?L /
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\.d:-lrl*'
l.dr#**
0m acht uur u;aren er in de oudheidkamer zofn tuintig menseá'aanL,.rezig. i
vergaderíng van dc ar cheo 1o g i sche,i
De dag ervoor had mevrouu overeem op de verga
uerkgroep de leden verzocht eens àp de diavoorsteltinq te komen kijkon.
VERSLAG
vERSLAU UlAVLH
DIAVERToNING
lUNlllu

(Ï-;--o

? ?

op vrrJdag
vrijdag 29
ZS OktoDeI
ot<toOtl

Het begon met een paar diars van kasteel Ter Eem, daarna l,ierden diars
van de Eem zelf vertoond met o.a. de Grote en de Klóinc Ílelm, Èuee
hoekjcs bij dc Eem. Er.r,Jaren ook vele diars ovel Paleis Soestdijkt
het PaleiC
uaarbij enkele fouten naar voren k{damen. 0P de ene dia stond
rHet
Pale.is
het
ondefschrift
en
met
met
de
tuee
zijvleugcls
afgebeeld
omstreeks 1800t. 0p een andere dia stond het Paleis zonder vleuge]s
a'igébee1O, 'maar met het onderschrift tHet Paleis in 1815r. Zo zíe jet
dat de tekenaars het toen nog nj.et zo nauul namen met het vastleggen van
gebouuen. Er uaren ook vele diars bij van Lage Vuursche en ook van de
tr,-ree kerkjes in Eemnes. 0e laatste diars uaren door mevrouul Grootendorst
oenomen bii de opqravinq van de skeletten bij de Pauluskerk cn van de
óekiimming van d#;-en: De diavooËiËÍI]ing uas om onqevcer kuart voor

l] afqelopen'

marLin van de

.Booqaaf,d.

-J:
ARCHEOLOGTSCHE OVERBLTJFSELEN

IN DE OÍY]GEVING

VAN

BAARN

Enige leden van de lJerkgroep I'Gooi- en Eemlandir hebben in de zomer van
1953'een paar speurtochten ondernomen in de omgeving van Baarn en de bossg?.Vqr.t-de Lage Vuurse, oflr,na te gaan, u.,at er op het ogenblik nog teruqgevonden kan l,Jorden van helgeen in het verleden over grafheuve]s e.d.
uerd be r i cht.
Evenal,e ovéra].in het Gooi en omgevj.ng hebben ook hier versctiillende
-orafrovers hun lusten botgevierd, fl]aar daarnaast hebben beginnelingen
qp-het gebied van uetenschapp efÍj k onderzo'ek, gevolqd door meer deskundigen,
opgravingen gedaan en over dè resul,táten daarvan zi.jn in onkóIu kranten. berichten alsmede in het boek van Prof. J.A, de Rijk rlJandelingen in Gooi
en Eemlandr -en in dat .van T.Pluj-m rUit de.geschiedenis van Baarn|een
aanta.l gegevens te vinden. Ívlaar dezé aanrr;ijzingen zÍj,ir meestaJ- vrij gebrekkig en bovendie.n heeft herhaalde ontbossÍng en nieuue beplanting het
. moeilijk bemaakb de beschreven plaatsen Lerug te vinden. Nog bezuaarlijker
uordt het, iranneer. de -terreinen in akkerland zijn veranderd of als de.
oude u;elen verlegd zijn, zodat men aan de oude aanurijzingen niet veel meer
heeft. Het onderzoek uerd echter buitengeuoon vergemekkel ij k L, doordat
é6n der leden, de heer Joh. Hepp (inmiddèls overleden) uit BÊarn, de
omgeving reeds terdege had verkend en gesteund door zijn ervaringen, 9elqkte het dan ook verschillende archeoiogisch. belangrijke plaatseii te
lokàhiseren en op de stafkaart vast te leggen.
De eerste teruggevonden qrafheuvels liggen in de onniddellijke
omgeving van het Baarnse spóorravijn, Zij uerden onder auspieiÉn van
.Prof.Dr. A.Er van Giffen in 1926 door Baron van Heerdt te Baarn opgegraven
(Pluim, I92?, 1932). De eerste heuvef is vrij laag en uas vroeger reeds
bij het omspitlen van de grond bij,na vernÍeld. Er uJerd dan óok niets van
betekenis gevonden, naar blijkbaar uareó er toch voldoende qegevens om
hem in het Bronzen tijdperk lei dateren. Dc tueede, die iets meer het bos
in 1igt, zo,r uit het Stenen tijdporl< zijn. wlen vond daarin een irprachtige
klokbekorit, die echter, volgens het bericht, door een hond in stdklien gegooid urerd, toen hij stond te drogen (Pluim, 1927). Deze ginq dus voor
ons verJ.or.en, maar datzel-fde geldt eveneens voor de andere aa'n het dagj-icht gebrachte vondsten. 7íj zíjn in particuliere verzame.lingen te-xecht
qekomen en gindsdien is er niets meer van bekend.
Een ander grafheuvclterrein moet aan de H i l versumselJeg, tegenover
het bekende t'Zouthuisjen gefegen hebben. Hier zou een drielàl grafheuvels
zijn gerrreest, u.raaronder trde mooiste van BaarnÍr. Deze zi.in in 1928 onder
toezicht van Prof. Uan Giilen ontgraven (PIuim, 1927, 1,932). Zij dateerden
uit de Bronstijd, naar er zijn ook faterc bijzetbingen van grafurnen in
gevonden. Het terrein uraar de grafheuvels geleqen zouden hebben, is echter
vergfaven, zodat ex geen spoor meer van te vinden is.
Volgens í en Ínedede]ing van Pluim (192'1 , I%2) zou er een aantal grafheuvefs gclegen zijn bij een kruispunt ua.r de zg. Hessenr:-reg en de ureg van
de Lage Vuurse naar de 5 o e s I d i j k e r : t r a a u e g " Deze Hessenueg staat op dc
tegenuoordige kaarten als Bèlkenueg veimeld en ulaar deze de ueg kruist
die van de niet meer bestaande tol oËj de Soestdijkerstraalu,eg naar dó Lage
Vuurse leidt, bevinden zich inderdaad nog een zestal heuveltjes, die de
beschreven graflheuvels kunnen zijn. Hun lj.gging, ook ten opzichte van
. elkaar, komt tenminste precies overeen met PLuimrs beschrijv.inq. In 1893
L

uraren dacr bij het spitten drie geraiimten en een bronzen bijl voor de dag
,. gekomen. De arbeider die daar urerkzaam uas, vond in dè borst van éón der
-gexaamten een bronzen lansÉuit, die hij natuurlijk kapot slóog ....:l,i
J.q.Eeron díAulnis de Bourouill, gemeente-archi-varis van Baar,n.heeft

toen daar in de buurt verder laten graven, vond echter alleen een laaq
keien, uat houtskool, drie geiaamten en een urn (Pluim 1910). Ív1aar
vroeger, omstreeks 1840, had Dr.lJ.Ívlo1I, de vrbegere pràdikant van de Lage
.Vuurse en bekend kerkhlstoricusr-hier ueel gegraoen en Itveel gevondenrr.
In het park van kasteê1 Drakesteyn bevj-nden zich eveneens verschiLlende
..
grafheuvels. Dcze z-ijn ín Ig27 en 1926 ontgraven, uaarbij zij trzeer oerkuaardige'r vondsten bpleverden. Het enige positieve. bericht, dat hierover
t.ot ons is gekonrenli zègt dat er om een der lijkheuvels een ualletje van
kcistenen stond en dat aan de oostzijde tuee giote, zu,are stenen rechtop
stonden, aangcvuld met grind en k.IeiÍ-ere stenen, benevens bnig z:nd; hieromheen l.iep een zuiver cirkelvormig, zuart grondspoor, blijkbaàr afkomstig van een houten p:.ii.-,cdering, en rondonr dezo heining uas een brede
strook gxond met stenen geplaveid. In dc heuvef vond men een bijl van
dioriet en een i;uurstenen mes, (Cuim feSZ).
.
Vlak bij de Lage Vuurse heeft ecn molen qcst3an en ook daarbij zouden
grafheuvels te vinden zijn. Door inlichtingèn, diB de zoon van de vroegere molenacr verstrckte, kondcn r:iij dc oude molenheuvel terug vinden, die
thans midden in een bos 1i9t en zel"f ook bebost is.Van de grafheuvels
LJas echtef geen spoor 'meer te vinden, maar hier kan de dichte beg.roe.iing
.van de omgevi.ng een rol spelen; er zijn namelijk verschilferide gedeeLten,
uaar uij niet in door konden dri.nqen. onze zeqsman hdd echter !-n zijn
jeugd gczien, hoe bij het rooien va1 ecn, op 6én der grafheuvefs staande,
zuare eik een grote urn te voorsbhijn kuam.
In 1918 schreef Pluim, de Lat€re archivaris van Baarn, dat hem g€urezen uerd rroen sooxl huneschans, bij een meertje, midden in het Vuurse bosrt.
.Dr. L.3.F.Janssen, toenriaals direkteur van het Rijksmuseum van 0udheden
te Leiden, had reeds in 1853 deze omuia.Lling bezocht, maar zij uas voor hem
een readsel-. In de Baarnse Courant (Februari 1919) vertelt J'.U.Knoppers Kzn,
hQo in zijn Ji,lgdtijd, omst,reeks 1860, -in deze plassen treni.ge ronde eilandjes
tamelijk hoog boven het uater uitsLakentr. Hij fantaseer{r, dot'cr hutten
van molenbranders hadden qestaan, die omstreeks 800 hier houtskool gevonden
zouden hebben. Í{isschien deed hij dit aan de hand van houtskoo}vonds ten.
0p het ogenblik bevindt zieh daar een plas, het Pluismeer, mêl aan een
zijde een dubbele ual met een vrij rïiepe greppel ertussen en aan de beide
buitenzijden no9 een qrsppel. Een aanduiding van uai het qeueost kan zijn,
.

is tot

hedcn nicL gcvonden.
Ongevecr in dezelfde buurt zou, volgens Knoppers in genoemd artikel,
een tumulus geleqen hebben. rrtrn de maneschijn der herinnering, zie ik d'heuvel duidelijk liggen, dicht bij de Hessenueg, links of rechts Ín een
hoek der heide, evenver van het landgoed Pijnenburg als van doeein Soestdijk,
misschien 300 schreden van beide; rt Zag ex zó i;its in het midden een rpnde
p.lek, misschien,vier voet hoger dan de heide, Bn .rijk begroeid met stluikheide en stravellen. 0p enige afstànd rondcm uas een ronde inzinkingr..
uraaruj.t nog tuee dammen naar het midden' leidden. Eén dam urees naar het bos
van Pijnenburg; de andere, rechthoekig daarop, naar het bos van Drakesteyn.

-7-

in het zelfde jaar (I9f9)..-tals

-ds.ngali+ks3 -llNiet-.ueD-.. v.an daar (n] van
de grafheuvels dicht'b'Íj- de-VÍnf dá..;èÏf,)'ïocht'iÏ'óp aánruijzing van Jhr.
Íqx. de Braauu, van Buiienzotq, dezer dagen een pfabhtig, exemp l aar van
een koepelgraf ontdekken, zestig schreden in de omtrek en tien schreden
van de voeÈ af omgeven door een brede thans droge gracht. De vier loegangen liggen volqens het kompas gp de vier uindstreken. De heLlv.ef is
meL een dikke laag humus bedekt en bestaat zeïf uit zand en grint. De
bomen op de heuvel en in de qracht zijn omstreeks 250 $aar oudrr.- Er is
gé3n grafheuvel gevonden, die aan een der beide beschrijvingen'preciês'

voldoet,

Daar entegen is er r,rél- een soortge.lijke qrafheuvel gevonden bij hcl
Roskanmerspoor, uaarvan het volgcndc Aezegd kan uJordcng De heuvel heefL
iren doorsnede van ca. 15 meter en is ongeveer tuee meter hoog. 0p een
rfr+:nrl
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meter breed is. De vier toeqangslleqen, damnen door de greÍ-peI, zíjn
--^-i^^
er,,,Eu ^!u!- -angebrachti mêiar niet op de vicË rriindstreken geóriê.;teerd, Het terrein is begroeid met 30 à 40 jaar oude dennebomen.
Naat ons door een llosuJachler uerd medegedeel.d, heet deze grafheuvel in
de voLksmond t!Koningsgrafrr of I'Zeven Koningsgraven'ri nisschien staab
cfe ze laatste ïraam i.n verband met de liggióg, nl. op het terrein -van
de vroegere hocvc trDe Zeven Lindentr. Volgens verdere nedddellngen van
de bosuachter zouden om de heuve.l heen zeven koningen begiaveó zÍjnr,
1 |-i---r.:-..y
ri t- I nnà i nn '---rórrq arnn
maar: Oe nlerDlJ 9egever.
---F,- l.Jat Ínen de danmen in de
grcnpe{
graven
voor
aanziet.
- i
fén mis6áfrien ook oude plats is dc cven ten uesten r,/a'n 'dc le
Amalialaan, .in het Koninkl,ijk Domein-bos liggende rrPaardenkuilrr. Hcl
i ^ ^-n t'-l 1-i

r'i
srs - ^-^
ddrr
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áno
>: i.to hónr.nê.1
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Ju r,rnrrlt rlnnn nnn ri i naIrrrrli:jke heuvels en aan de andere zÍjde door een blijkbaaï krJhstmat.ige ua1.
Hel j.s niet onmogelijk, dat dazè kuí1 op één lijn gestetd mqet uorden met
,

tal

van soortgelijke kullen; zoals de verschillende {tloordkuilen, Illolfs'liàners, Solse Gat, Ballbêrkuil enz. Er sic alle reden om aan tq nemenr dat
in deze kuilen eertijds een ritus van dood eh herfeving uerd voltrokken,
uaaDdotrr ingeuijden tol vofgelingcn uerden van de oórspronkeii5k in de
cetsLU prodLb ars utruurreod - en daarmede als onderuerèlds- en Inurijdingsqod- optredendc lrodan (Van- der ZuyIen 1953). Het paard, als dobenpaaqd,
' speelde hierbij esn zekere rot. Hdt .is hier ntet de plaats om daar n.adèr
op in te gaan, maar de ontdekkingen der laatste jaren zijn een gerede
aanleiding om deze kuileri met de oude ini,lijdingsriten in verband tc brengen.
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íIededelingen van de Archeologj.sch

e

!Jerkgtoep
VERSLAG VAN DE VERGADERING
gehouden op 28 oktober j1.

ten huize van sÍebe

Remery

I.0pening
Er9 geluhkig uras onze nieuure voorzitterr Betty 0vereen, met het
qrote aantal aaneezigen, en uel in het bijzonder hel de hoeveelhe.id
Itjongensrr van onze r,rerkgroep. LJederom met een agenda j-n de handr ditmaal
eigenhandig geschreven door Bàrt Braat uerden de volgende punten besProken.
tuur smededelingen

2.

Be s

3.

Aktiviteiten

..

Grimmestein: dit l,Jordt zo langzamerhand een vast punt op de agenda.
Nog steeds zijn de koeien nieL Líb het land, dus een ieder nog even 9edu1d. lvlisschien eind november ?
Jan Konst heeft kontakt opgenomen met de Nedellandse Kas telen stich ting r om
nadere inlichtingen te verkrijgen over kasi:eel Grimmestein. Ívlartin v"d.
Boogaard en hij zullen voorts zi.tting nemen in de r,ierkgroep Grinmesteint
Lraartoe ook behorens Betty 0vereem, Bart Bbaat en Siebe Remexy.
De Eults de brief naar de intendant van pal-els Soestdijk noet nog
versj::uurd uorden. Toestemming zal gevraagd,LJorden voor hel graven in de
toekomsL. [v].a.u. aan dit projekt za1 voorlopig niet begonnen uorden,
Terr ej-nv erk enningen s

oonclo

on .lóF.{ó

r nhri. n

r,
het t,ijd€tiF van

'rdlr Ue I lirdllu

verzame.len
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iedere
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restaurant Groót Kievitsdal. Dit faatste voor degenen onder ons, die niet
zorn eind uensen te fietsen en lievet meteen naar Kievitsdal gaan, aangózien r,rij ons toch voorlopig zullen blijven concentreten op dit gebied.
De ter r ein verk enningen gaan altijd door; regen, hagel, sneeuLr etc. kunnen
ons nieL ureerho ude n.
Bart Braat zal de door ons gevonden grafheuve-Ls intekenen en te zijner
tijd doorgeven aan het R0B. Tevens zullen meer gedetailleerde kaarten bEsteld uorden bij de Topografische Dienst in Delft.
De tentoonslellinq in het Allard Piersonruseum in Arnsterdam zal,
indien hiervoor belangslelling bestaat, bezocht uorden ln de maand januaru

vu19E,,u

Joer.

Het pfan, een excursie te organiseren narr ToLerfauL-Halve Íqijt in
Noord Brabant, uraar zich veel grafheuvels bevinden uit de Hilversum ku1tuur, zal uilqesteld uorden. Deze excursie zal toch uef een hefe zondag
in beslag nemen, urat voor veeL aanuezigen bezuaarlijk is.
4.6een s chatgr av erij
Het js ons zo langzamerhapd voldoende bekend, dat cr in vrocaere tiiden
beel opgegraven is, zonder dat Ínen een pl aat saanduiding bij de vondstqenoteerd heeft en zonder dat men'het gebied, uaar men de vondst gedaan hadt
voldoende had nagezocht. Zodoende staan de musea vol lmet Potten, urnsn e.d"

uordt aangeraden een eventuele vondl onmiddeLlijk te meldenr zodat
deskundigen dit gebied, de bodem e.d. grondig kunnen onderzoeken.
Bij eventuele opp ervlakte vondst en kan men volstaan met het melden van
de vindpl aats.
Daarom

5.

Ro n

dvraag

-Annie van Honstede heeft in de afgelopen tijd het museum te Enschede
beaocht, en meldt ons dat de daar aanuezige kol.Iektie niet zo bijzonder
j-nteressant is; niet geschikt voor een excursie.
-Siebe Remexy meJ-dt ons, dat de heer HEupers uit Soest vele gesprekken
heeft gevocrd met oud-Baarnaars. Dit bericht zal doorgegeven u,orden aan
Gerard Brouuer (r,rerkgroep lntervieurs en Reportages).
-Tevens heeft hi.j een eDg Ínooi boek over het leven Ín de late fliiddeleeuuren
te Utrecht. De titel van dit boek zal door Bart Braat Uorden doorgegeven
aan de bibliotheek, zodat deze het boek kan bestelJ-en.
O 0
-Jojada Verrips vraagt, of het mogelijk Ís de scherven, die zich in de ( |
oudheidkamer bevinden te restaureren. Bep Grootendorst geeft hierop een I r ,,4,
ontkennend antuooord, daar deze scherven eigendom van de gemeente zijno
-, _ tV'- I
-Voorts vraaqt hij naar de voortgang in het organiseren van een kursus '/!'/v't \
palogeafi.e, die eventueel gegeven zaf uorden dooD de heei Uerkxuysse. l rÏi'- ^f..Ll
Hat algemeen bestuur zal hierover benaderd uorden.
V;.,-'
-Bep Grootendorst vertelt ons over de aktivileilen van de rrrerkgroep Oudheidkamer. ZÍj organiseren 29 oktober een dia-avond voo! een ieder die
komen uil. Het gaat hier om dJiars met afbeeldingen die men niet precies
kent. ÍYlisschien zijn er onder de aanr,rezigen mensen, die kunnen helpen.
-Bovendien meldt zij, dat er j.n de oudheidkamer, naast vele seherven
ook nog resten van een urn uít een grafheuvel zich bevinden. Niemand ueet
al1een hoe oud en uaar vandaan -een typi.sch voorbeeld van schatgraverój.
-Betty Overeem vertelt, dat er in lJintersuijk enolme afgravingen zijn, uaaf
'mm veel fossielen kan vinden. Zíj, díe hier aI eens geueest zijn, ont-

kennen di-t. echter.
-Voorts maakt zij de datum van de excursj.e o.f.v. Hans Fokkens naar de
LUnenb ur gerheide bekends 25, 26 en 27 naatt I9?7.

De vofgende vergadering zal plaats vinden op 30 november a.s. ten huize
van Bep Grootendorst, Van Beethovenlaan 5. Aanvang 20.00 uur.
0r" J.A.Bakker, archeoloog, zaf ons deze avond het een en ander komen
vertelLen over hunebedden. Komt dus allen!

Noortje Bij vanck.
NAEROINCKLANT

afdeling Naerdincklant van de Archeoloqische lrerkg emeenschap vóor
NedBrland is zeer aktief. Zo vordert de opgraving van het slot Ruijsdael
gestaag, hoeuel er een chronisch tekort aan mankracht te melden is. 0p
vÍer november uorden er ueer lezinqen qehouden, teru:ijI op 13 januari
1977 de ledenv er gader inq za1 r:.rorden gehouden.
Voor inlichtingen kan nen terecht op de Eemnesserueg 47 in Blaricum
of onder telefoonnummer 0 215 3-15350.
(Uits Goois lrjeekblad 13. 10. ] 976 ).
De
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'0m ongeveer negen uur 'uafen !J€ op .hàt, Stationsplein. Jre vertrokken ven
hieruit naar restaurant 6root Kievitsdal. Dhr. Fokkens ging deze keer
ook ree, maar reed met de au.to voor uit. tle qingen deze I fdc..gra fheuvet
a.Ls de vorÍge keêi opzoekcn, om hem uat nauuk€uriger op te meten.
Daarna hebben.ue noE eên áantal .grafheuvels gevonden, trlee éamengegroeide
en één tegen een heuue'l"rug geplakt ,.uraarover uij het R0B te zijner tijd
zullen berichten: Daar Ben:van.-de heuvels zeer hoog is, uias volgens db
heer Fokkens een daËering ult de Bronstija uaarscnídnfijt.
Daarna hdeft' de heer Braat nog enkcla kaertjes gemáakt. Na.ailoop
ginqen uij :behálve mevróurr lLJesÈerling- : r,lat . dr j.nken in Óroot KievltsdaI.
In leuke.aktiv.iLeit
(?) mensel.
Èr u:aïen vobr jorn
leuke .aktiir.iLeit maar ueinig (Z)
mensef. ,
Ívlartin van den Boogaard en Jan. Konst.
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" Een paaf dagen qeleden heb 'ik'cen bezoek gebracht aan het |i]estfries
Itluseum te Hoofn. Nadat op rníjg 9ebe1 de deur van het slot ging, bJ-eek ik
de enige bezoekster
be2oekster te zijnr., De scfoonmaak uas in vo1lq,Qang,
volle..E
uat een
gmf.o.1ón en andère LrJaardetroep 'komt
komt ef
voorschijn ui! emfqi4à
ex zo na Één
6én seizoen ta voorschij.n
volle oudheidkundige stukken..-struikelend ove.r àe stofiuiger en andere
s choonmaakar L ik ef en befandde ik tenslo.tte.via een kl.einc tentoonstelling
over Romeinse opqravingen.in Nbord-Holland, op de expositie rrDe lJestfriese
Boer' in.de BronsÈijdít i r:..
Een aardig beqin is con inJeiding ovex het hoe en uaarom van dc archeolpgie'.''Àan de hand van foto!:s.en tekaten uordt al-J-es duidelijk toegelicht.
llEJ.aas' ontbreektr iedere aanuijzing uat te doen met evóntuele vondsten en
ook laàÈ' men het probleem van-de sehatgraverij open en bloot liggen !
Hoe .leefde men nu in de prehislorie. Ue moqen rustig aannamen
dat iedereen boer uas en uitsluitend voor eigen gebruik verbouude. Hiertoe
qebruikte men allereerst de spade. Deze uerd aanvankelijk uit één stuk
LrJ

hout vervaardiqd, pas na de bronstijd, toen het ijzer in gebruik kuam,
uerd de onderkant hiermee verstevigd. In Nederland is nooit een houten
spade gevonden, ulel treft men er soms bij opgravingen sporen van aan,
die aantonen dat de akkers voor het Dfoeqen hiermee beurerkt zi.in.

-L?Verder beschikte men over een zeer eenvoudige ploeg, het zg" eergetouu.
Het uierd doox runderen getrokken, het paard rrras j.n die tijd a1s trekdier
nog onbekend. De ploegsporen van het eergetouu zijn, uianneer de boven-ste
grondlaag ver!.,ijderd is, als donkere krassen in de ondergrond zichtbaar.
Voor de boer uit de bronstijd uas het oogÈten een zeer tijdrovende
bezÍgheid. f']en deed dit uerk met sikkels, die een }icht gebogen blad van
vuursteen of brons hadden. 0p de expositie zijn een paar prachtige
exempfaten van vuursteen tê zien. Hát frappante is, dat ze ongeloV:lijk
mooi gl"immen, al-sof ze gevèrnist zj"jn.. Dit schijnt echter na vcalvuldi!
gebruik te kor4en door een stof die in het koren zit.
Door opgravingen heeft men aan de hand van grondsporen kunnen vaststellen
dat het koren uaàrschijnlijk tijdelijk eergt in Ereppels uerd opgeÁtailen.
Elders kende men urel houtên bouuuerkjes voor dit doel, +naar docr Qebrek,.
aan hout ( lJes t frÍeslandi uàs in die tijd een ká10 vlakte) Ioste mon dat
probleeÍn hier op deze manier op. Hoe het graan gedorst uerd ueet men nog

Uat at men nu in de bronstijd? Er zijn uel graankorre]s van gerst en
tarue gevonden en deze geuassen zullen een belangrijk deel van het dagelijks
menu hebben uitgemaakt. Verder r und-varkens-sbhap en of geiterv.lees. Soms

de opbrengst van de jacht op uilde zu,ijnen en ieeën,
iii,';ïi=*
Ook bofrL'n en erut'èn uerden geteeJ-d-en natuurlijk had meri r,rilde eetlilt"
bare planten evenals. bessen, peren, appels en hazelnoÈen. lJilde honing
ujerd vanaf de vroegste piehistorische tijden.verzame-Id en ook de berbiding
van zout uit zeeuater kende men in dÍe tijd a1.
Hoe de bchuiziog uas hebben ue ujtvoerig tijdens de Iezing van Dr.Butler
gehoord. Ook hier zijn sporen aangetrofien van de zg. langhuizen. Door
het verganlelijk materiaal; hout En riet, is er niets overgebleven.
llel heeft men veel aardebrerk teruggevonden. Kookpotten, lepels,
drinknappen, hel-aas meestal bij stukjes en brokjes uorden nog''váàk aangetro ffen.
Oe meeste mensen ujerden in deze streek op eenvoudige uijze begraveg,
in een kuil' in de grond. Ván deze zg. vlakgraven is ueinig bbkend, omdat
j-n het terrej.n. Opvallender zijn dan oók de grafheuvels,
.- ze niet opval"J.en
opgeLjorpen van zoden en in Uedtfriesland uaak omqeven door een rinqsloot.
Niet zel-den uierp n-'r cen tueede hcuvel over !e reeds bestaande en soms
uerd diL mcemmalen herhaald. Grafgiften uaren zcldzaam en van uieinÍg uJaarde.
In de kalkxijke bodem van lL]estfrieslànd zijn de skeletten qoed beuaard
gebleven, zodat men zich een indruk kan vormBn over de Iengte, Iichaàmsbouu elc. van de lrehistorische mens. Bij de veestapels heeft lmen kunr
hen vaststelLen, dat het vee veef kleiner uas dan tegenbJoordig.
A1 met al heb ik genoten van deze kleine expositie. Juist door dc niet uitgebreide opzet kon ik alles rustig bestuderen zonder hel"emaal t'gaarrt uit
de kelder tevoorschijn te komen.
Ankie

U/est

er] ing.
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Vofgende bijeenkoÍnst:
30 november a.s. 20.00 uur bij Bsp GrootÊndorst,
Tijdens deze bijsenkomst zaf dr. J.A.Bakker uit

o

'., .::

.r'.,.
:,

t

r.r

.

.'-

I

.,.,

:.

.:.-..1,.--.j..,'l

-----;-----

.

Dj.frsdag 16 november a. s. ,VËRGUI-OA'VON0
Plaats: zg. clubkame-r op de eerbt€ verdieping van
'Christelijke Selangon in de Leestraat.

het gebouu voor

Tij d: 20.00 uut.
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PR0GRAtvt|vlA 197 7

januari:

lezing door de heer Ni#rans (tid van nnzo luninn\ zr'l in
januari a. s. pfaats vinden. onderuerp: schilderijen van zij n
overgroolvader (dus niet vanzijn vader, zoals in rrBaernerrnr.
abusievelijk vermeld sto nd ).
De

februari:

5

redaktie is uat voortvarend geueest met de mededeling "
daL de heer Elzinga een lezing over Eamnes zou houden
in februari ars" Dit is niet juist.
Het in februari a.s.. te houden evenement za1 door de uerkgroep
De

Oudheidkamer uorden verzorgd. Detaj-ls volgen.
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dit nunner werkten

mee:

ieleman, Jo ir.'tl. Brink rMart in' v.d . Boogaartl rF. 8.tr'anrierck ;
Noortje BiJvanck;Jan Konsb en Ankie t$esterling.
De tekst. werd getypt cloor KÍtty Verrips.
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