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ACTE IIIN BÁÁRN STÁAT DDN HUISJE...N
Deze handtêkeningenactie, tot behoud ru-an het pitloreske huisje uit do
vorige eeuÍ{ aan dê Bosstraat, 1evêrde êfg veêl handtekeningen op. M€t
zoveel. sympttatisanten ziJn de organisatoren, dè Historischê KÍing en
de Kunstenaarsverenigi rrg , zee! tevreden.
Op dit moment r*ordt de totaa].te].1íng gemaakt. Daarna zu]-].en formuliêren
mêt een toepassel-ijk praatjê, op hêt Gemeêntetruis aangebodon worden.
Behalve ha.ndtekeningen is ook geld ontvangen. De organisatoren danken
dê gevers hartel-ijk. IIet go].d zaJ- op een afzonderlijke rekening vorden
gê st ort .
IIET HUISJD DN ITET' II GAT VAN BÀARNII
De actle tot behoud wan het karaktoristieke

huisje aan de Bosstraat
heêft êên f]-ink aanta]. handtekenin8en op6eleverd. Eên áctie tot iretroud,
tenmínste, dat behoud dient nu .c wordan afgeltracht. De Geméenté, dat
l-1 zeggen de Raad der tiêmeente Bàarn, heêft hierin natuut.I.ijk hêt
f-aatstê woord.
De rêacties van dê Baarnaars op dêze actle zíjn vanzol-fsprekend vergchillènd. Zoveel hoofden, zovee]- zinnen. Maar we l- kan worden vastgesteld dat men het verdwijnen van het Huisje zou betreuren. Tussen
haakjês: de êerstê zondag van de actie kon een p].otse].ingê , orrgewone
belangste1ling wan wandelaars voor dit hulsje worden geconstateerd!
rrHadden we het Tol-huis nog maartt verzucrrtte l-erÊnd. En een ander: rrWat
jammer dat de Pastorie verdwenen isrr.
Dn dan ineêns de foto van eên niet te verwaarlozen deel van ons dorpshart . l-n de Baarnsctrê CouÍant van 14 dezeÍ .. Het ga. t 1ran Baarn. Den l@l-e
v]-akte, êen triest gezicht. Nat zoa ermêe gaan gebeuren? Met êlkaar zijn
ve erg benieuwd! (Doch wic weet 1'oê ge lukkig we straks mLsschiên zullen
zijn met een n' uwe, a:rdere, bebouwdê do?pskern, ffaarin wellicht voor
het huisje ook een p1aat3 kan worden ingeruimd. )

LEDENTAL STABIEL.

I{et -]edênta1 \ran onze Kring stabiliseert zich kennel-i jk rond de lO
personen. Dit is voor eên plaats a]-s Baarn, met êen inwonertal van ca.
25"OOO zielen, hee l- behoorlijk.
Dê beidê voornaamEtê' werkgroêpen, Archeol-ogie ên Oudheidkamer, tellen
respectievêLiik 25 en lJ ]-eden. ZíJ gonzen van de activiteiten.
De wer;:groep Tntervlews en Reportages, in feLtê slechts enke.le tnensên,
: z or.1 best wat verstêrking kunnen ge bruiken. Wat !Íil dezê wêrkgroep?
-Bíjvoorbeeld het vastl-êggên vaÍr toêspraken ( er is een casettêÍ€corder !)
het cp de band vastleggen van verhalen van be jaarde Baarnaars, verhalen
- en anecdoten die verloren drel-€en tê gaan.
-Ooi-5 is eens geopperd een klankbee l-d te maken van de laatstê grote
wan de Eem. Mochtên êr nog Baarnaars in lêvên zijn die hieralo:,rèrstroming
?Í' kunnê n vertellen dan moêtên we niet te l-an€ wachtenl wê kunnên
-ï 1'1r$ t:,i-8 aannemen dat dêzè inwoners niet meer zo jong zÍjn. Dus heêf,t"u:b€..1ai:Estel-l-j-ng voor deze hobby: bel. dan s.v.p. Mevrouw Bart(te1. 76970)
er... geoft u op a].s lid 1-an deze verkgroêp ï en R.
IIo'! bovenstaande Lroudt zeker niet ln dat dê Historische KrL ng al-l-êen
zou bestaan uit onderafde l-lngên. Voor lle niêt aan' êen l|ie rker'oep geboirCên ledên, tocfr nog altijd ongeveer dê ho].ft van het aaÍLtal leden,
osganiseêrt dê Kring e]-ke maand êen evenemênt. Met uitzondêring van de
naarden juJ-i en augrrstus. Suggestiês voo! dêze ralgemene actiwiteitrt
zijn van harte we 1koml
G . Brorrwe r.
LEDENLUSTs

lIi.euw Lide A. Kraf, Vêenbêsstraat, J6, Soest.
Bec',ani:t

als l-ids P. Tie].erm.n.

)
-Ï{OPIJ:
I(opi j inlêveïen voór de 1Je van el-ke maand.. (Ui3 ttlewr. BíJvanck)
.BDTALDN CONTR IBUTID

s

Ds penningmêêstèr wan
u de contributie voor
Het gironum:ner van de
37 68 90 tên nane .rran

de verenig"ing, de Heer E. v.d. Steeg, vêrzoekt
L977 te-' voldoèn t66r vaart. L)lJ.

Histórische Krir€ isg
Rabobank llaarn, Eemne ss erve g 26, Baarn.

n guns te r..an re ke nl-rrgnumner 3047 -2a292 .
De contributle bedraagt f. 1O.-- voor JeugdAêden ( v'an 14 tot en rÊt
l-/ iaar) | f. 2O.-- voor het indlviduêe 1 lidmaatsctrap van personen ban
18 jaar en ouder; f. 30.-- voór het ge zindr ].idmaa ts chap.
te

-3-

II-l? D0 OII|IITE ÍDKAMER
Op ae ver6".,dering van l-4 januari j.1. werden wêêr enkele belangrijke
bês1iss:ïrsen 6":ron:"ná In de eêrste plaats werd bêsloten deeJ. te rr€ rnên
..a.r Cc : rn.i:ckenairgenaktie: trfn Baarn staat een huisje...It Dc Postte:r'coonstoi-r,ing r:e rd vêrhuisd haar het postlcantoor ên bleef daar tot
c:i.:.ri .ianr''á ri ;o b. zicht j gen.
De sporir'rên';ocnstelling naar aanJ-eiding van de Opening wan de SporthaJNTEUTI

r'_r rJ5

r

Op i! r-'.)b:nuari a" s., gaf de Heer v.d. Pol- ons vast êên voorproef jê
v;i:;r ir -lj:c -/êrton3n dial s" De tentoonstelling
over fie t Koninklijk huis
áái rrorc].en getrouclen -ran 29 april tot ên met 1 mei a.s. , vêrmoede11jk

j-r clc za.ial- -ran Chr" Bel-ang'en.
worden begonnên. De bêíde
Qp donlordag 28 ap::i1 za\ met de inrichting
Oranj everenigingên trebben toegezegd financ iee l- hrrn rne de ve rking te 6êr/en.
'-an de Heer clo Puig zulJ-en de palêismodellên, die gebruikt
lvoorstel
!jn bij het r:ss1lr.mpdue1, a1s trekpleisters worden gep].aatst. Iedereen
1:rop'; del het he::plaatsen van de Bank op de Brink têgelijkertijd
za1
ku. rrr::r a:a ijchiocian.
r;.rdcr :ycrri besloten tot de aanleg van een krantê narctrie f.
Ne-r- Smit h.êft zich berêíd verk1aard voortaan de secre taress ê -taak op
r:l-c,1r -l:: Íitr:e.:1. Do ileer .l:.rnol-d ríordt 2e gecretaris.
Grl'lrerefd 2.. i. 'tf oï'le n naar eên eigên verzameling te nt oo nstê 1l- ingsbordê n.
Dê Ileêr C" v.d,, Steeg zal- prijsopgave doen.
J" Krrridenier.
UTT Itr BAARI:SCIIE C OURANT VAN 11 FDBRUARI 1977:
S PÁ.ARPOT"TENMUSE'UM TN ÀMSTERDÀM ^
He b I'trationaal SpaaTpo l-benmuseum in d.e Raadhuisstraat 20 te Amsterdam
(achrêr het pa:Lei,Íl op clo Dam) werd op 19 oktober vorig jaaÍ geopend.
In .l1 b mu.s er-r.n ir een col-lêctiê van circa l-1. OOO spaarpottên uit de
g€:l: l1c ;:re.id
oldergetrracht. Dit nieuwe initiatief
mag zictr l-n een
cis
:oenêmênde
beiangstel1ing
verheugien,
f
trY jn Ce pra.kti j}: 1i:i- j!.;'t, dat de meeste bezoekerd. de middagure n prefereren en ook uit o nd.o rr.,ri- j sk:ringen daartoê verzoêken gedaan zijn, is
O\IERG.ENOI,íEN

beslotcn ( sirr'.:- h'e.1Í j1rrlari) de openl-ngsuren te stellen op maa nda I
tot 2n mei \"ri- jdag ',ran 13.oo url1' tot l-6.oo uur. Schriftelijkê
vêrzo.t en -1roor: gr.epsverzoek buiten dêzê urên zull-en welwillend wordên
,;

-,.1 :: r^ro a'e ; r
"

-4:ry. *u4IË.ISEJS9ER rER'.
.qf+p'-ne9.l,e:g.!.

Na êen 1ange tijd van voort,ereiding gaat het erop l-iikên dat ï€ spijkets
met koppen gaan slaan. Tegenover café Kuyer aaÍr dê Eemweg, op dê ande re
Eêmoevêr, .zijn we een jaar gêleden begonnen met eên eerstê overzoek"
Bart, Reméry en ik hebben toen, gewapend met een prikstokr het treil-and
onderzocht op rêsten van een eventueel fundament.. Het we me ].de er van de
stenen in de grond. We vonden eên halve meter onder tre t maaivêld vriurrode baksteen, verpulvêrd door de tijd ên het vocht.. Aan de oevêr ziê
je ook een dikl<e laag bakstenen liggen; Het $ntrigeert onsr of dat
eJ-leen maar puin is, gestort ter versterking, of mogeliik tóch de rêsten
van het gehe j-mainnige Grln[nestein, dat ..oit hiêr in dê bulrr t gestaan
f*-'t hetrben" Eb is weinig docunentati-ê van, op een enke l-e gravurê in
Elehj-te en een paar kaarten na, Misschien vinden we in het Rijksarchief
in Utrecfrt nog gegevens.
Voor de goede orde frebben we gevraagd aaÍr de bewoners van boerderii
Grimmeste1n of zíj iets rn'isten uit het €Tíjze verleden. Mededeelzaam
was de boerin niet zo erg, vêl nilde ze kwijt dat traar ns.n een paar iaa:'
f,'eleden tri j het bouwen van eên scfruur een oude rr'atêrleiding gevonden trad t
I{et zou kunnen dat boerderij Grimmestein gebouwd is op dê plek waar t}et
-kasteel
vroêger stond, meer landinwaarts, achter de diJk. Op de pJ-aats
waar wij zoekên llee ft een oude steenfabriek gestaan, dat weet de oude
- Heer iCuyer nog te vertell-en. Mísschien zíJÍ] da2-r die grote troeveelflêden
steen van? Maar hoê verklaren we da. de scherven die r"'e gevonden trebbeir
aan de oe'rter? Er zi jn stonên tri j l'a n grote kruiken of me:lkkannen,
sommit-ê 16 eeuws. Fragmenten '"'an tegeJ-s, pijpekoppcn en ander aardewe r1::
i-n de bagger, die Rijksvaterstáat zo vriendeLijk was voor ons op de
kant te gooiên, hêbben wê van al-l-es gevonden. Er moet tocll bewonin6 zi.jn
ger^/ee

st daar.

het eni8e
zorn
Átuk zand in de wijde omtrek, ontstaan in de laatste ijstijd,
jaar
geledÀn.
gewoond
dé
hogergelegen
A1s
er
werd
dan
r^'as
tret
op
Qo"ooo
zanCgronden, de rest aran het land ].iep bij tijden onder water. Zo 9ek
is hêt dus niet dat hrè hier gaan zoeken.
Eirfin, we hebben, samen met Hans Fokkens, met een êlêktrisch meetapparaat de weerstand van de grond gemêten. Er ware n merkwaardige
schommêlingên te zien" et zit .r^'el dêgelijk rÉt in de bodem. Dat kan
zelfs een leek a1 zien, het weiland is hobbe]'ig, het gras gÏ:oeit onregelmatig, dor bo\,nên stenen en mooi groen a1s er niets onder zit.
De mol-s}.opên lewerden niets op.
Hêt R"O"B. en natuurlijk de Heer Kuyer, de eigenaar, hebben goe dkeua'ing
gegêven tot tre t grurvên van: êen proefsleuf rran J-i Lri j 3 neter. Dat gaan
r.rc doen op een zaterdag in februari of maart, in ieder ge\|al voor dat
dê koêien weer losge]-atên worden.
Op de ge o-morfologis ctre kaart is tê ziên dat er een donk is,

Betty Overeem, projectleidster.
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L/TAïSI]D N]3I]I{S OVER GRIMMESTDIN:

Di.j het ter perse gaan van dit blad bereikt ons het bericht dat het
prroject Grímmestein voorlopig geen doorgang. zaI kurrnen vinden. E::,3
janner" Op het terrêin van de Heer Kuyer mag de eerste tijd niêt ge.
g::aven worden. kle wactrten wooraLsnog maa! af.
DE DULT !

,

'ÍÍat een koortsachtige activiteit
ontpl-ooi-t d.e rtvuursteenclubtr (:). :lr
is ook a1 een brief uitgegaan naar de Intendant van Pal-eis Soestdijl:,.
do Heer: Van Dijk .f-t Vel-de.
líe vi11en name1ijk gaan graven in het Baarnse Bos, waar indertrjcr i:rt
irl:is rrC,e Eult0 heeft gestaan. Dit is KoninkJ.ijk Domej-n. fnmiddei-s is
6cedkerrring ontvangen van de ïntendant, zod.at - behoudens toester!:rln.-j
-.'an het R.O.B. - niets ons za1 weertrouden daar de zaak te onderzor:i:er.r^
Betty Overeem,
O,D

zaterCag 12 februari

j.1,. is tret eerste onderzoek gedaan.

ITRSLAG VAN DD VERGADR ïNG GEHOIIDDN OP
IïOORTJD BIJVANCK.

.
-

25 JANUÁRï J.L.

TDN lrurzlD -,/r!*I

i. Opening.
Iic t gebruikelijke
welkom.
2. Be s tuur sme de de f- inge n.
Orrze woorzitster roept ons allen op onze mêde$'erking te verJ-enl'.:r.
aan de actie tot betroud van het huisje in de Bosstraat. Ter:s'to;::l
plaatsen a11en h.un handtekening op de Ïriervoor bestemde formu:lj,o?.;1
Excurcie naa:'Assen.
Dr \./ordt besloten op 20 februari a. s. hêt musêum te Assen te bezo :l::.
aailgezien l. ier ve].e archeologische bezienswaardigheden zijn.
( Inmiddel-s is de excursie naar 27 februari verschovên en za-l- i-et oc:
zi jn Toterf out -Ha1ve Mi j 1 in Noord-Brabant; zie agenda achtei:-'":1 t:rl.'i- r
blad. )
Gz:immestein.
Landesaufname op 6 februarj"; proefs]-euf op zaterd.ag 12 febr:rari,
De Heer Fokkens krijgt van het R.O.B. materiaa1 tot zijn besctrik.Irl:l
Dr rrordt voorgesteld meerdere gegevens aangaande Grimmestein op te
sporen in de arctrieven in Utrecht. Wel wordt er op aangedrongen
gegevêns over Drakenburg, de Eult e.d. hierbij niet ovêr te s1a.an.
Hopelijk ti-jdens de Paasvakantíe zaL bovengenoemd archief dooi' -l-erne:
van onze werhgroep bezocht worden.
Voor de opgraving trebben onderstaande personen dê volgcÍrde ta:ikg
: u;lgraaf - gaït Braat
Tokenaar - Jojada Verrips, Jotran ter Rele
Opmeten - jaap Kruidenier, Annie van Honstede
Uittekenen vondsten - Fam. Remery

-6Proviand - A,rrkie We s terJ-ing
Eventueel zaL €ezor€d vrorden woof een tent, aan een roeiboot is gedacht.
). Ingekomen stukken.
De Gemeenteraad van Baarn treeft ons via een s chrijven medegedeeld
dat. zíj onze brief aangaande de afsnijding van de t,och.ten in de
Eem doorgestuurd hebben aan de Provinciale Stateni
Brief van de Intendant van Pa.l-êiÉ Soestdíjk. In deze brief geeft de
Intendant onze werkg?oep g-rdkeuring om evêntueel fundati€ van
lf de lDulttr op te graven. !Ie1 zaL dít
onder toezictrt van het R'O.B.
moetên gebêuren. Tevens zal de familie, wonendê bij waarschijnlijk
de plaats, waar de Dult gestaan treeft, gewaarsctruwd moeten worden.
De Heer C: v.d. Steeg zal werzocht worden ons de z.i. juiste plek
aan te wij zen.

a

Rondvraag.
De werkgroep arcfreo].ogie stelt
re s trrur Bart Braat.

voor als secretaris voor hêt alSemeen

Jaap Krui,denier oppetrt tret idee een kursus rrheÈste11en van oud aarde
werk'r te organiseren.
Ten overvloedde r+ordt nog eenmaal de juÍ-ste datum van de excursie
naar de Liinenburgerheide onderleiding wan Hans Fokkens gegeven, te
weten: 25, 26 en 27 maart a.s.
De volgende bijeênkomst zal gefrouden worden op 1 maart a.s. ten
huize van Jaap, Kruidenier, Smut s J-aan 2, Baarn.
Noortje Bijwanck.
LUCHTFOTOGRAFÏE ALS I{ULP

BIJ DE ARCITEOLOGIE:

!r sornmige del-en van de wereld, met name in West-Europa, wordt J.uchtfotografie a1s hulpmiddel geltruikt bij het opsporen van archeologi.scbe
objectens Op lucl..tfoto r s kunnen drie hoofdtypen van vindplaatsen worden
onderscheiden, r'aarvan er twee op de grond wrijwel onherkenbaar zouden
zijn. (Daar tret benutten wan de luchtfotografie
voor de archeologue met
name ontvlkkeld j-s in Enge1and, worden triervoor drie t)rpên Engelse
termen gebruíkt, rrraar'voor geen goede Nederlandse uitdrukkingen bestaan"
.@!"q*t-g!9g, gefotografeerd vanaf eerÍnge troogte en met de zon laag
aan de heme1, zijn op do grond trerkenbaar a1s oen reeks aardewerkenlage wa11en, greppels, 1aagten ênz. Vanuit de lucht gezaen vertonen ze
êen patroon ên êên onderling werbandl soms zijn deze aardewerken dermate verstoord dat ze all-een wanuit de lucht a].s zodanig zicht-baar
trgewas-sporenr') waar gewassen of vegezijn. c?op marks, (letterli-jk
tatie in versctril]-ende stadia wan ontwikke].ing groeien en verschillende
kleurên tonen af- naar aard van de ondergrond, zijn op de grond hijna
niet te ondersctreiden, tenminste niet als herkenbare patronen. Vanuit
de lucht zijí deze patronen treel dtidelijk
te zien.

-7ttbodem-sporenrr , maar dan
Soi]- marks (letterlijk
irr
een
andere
gerroonl-ijk
betekenis Can die rr'e er
nree bedoelen) op de
,
grond moei1ijk te trerkennen en onmogêlijk te ontwarren, maar vanuit de
lucht vormen ze sneJ. eên patroon. Soil marks komen boor r,'aar de mens
. vroeger de regelmaat van .:.e bovenste aardlaag treeft verstoord. Er han
^.lrde omgespit zijn uit diepere lagen tijdens l..et graven van een
gr'eppêJ. of een kuiL, of er kan materiaal- van ef-ders zijn aangevoerd!
zoals klei voor funderingen of zêJ.fs stenen en metselka1k voor bouwde terreinverkenning
. r.rerken. Men zou kr1nnen denken dat luchtfotografie
'ter plaatse -Lverbodig maakt omdat zij op zo eenvoudige en sneJ- leerkenbare wijze '.rindplaatsen toont, maar dit is niet tret geval. Luctrtfoto-,
. grafiê is niet zo eenvoudig als het J.ijkt. Crop marks bijwoorbeeld
'licmen a14eoa voor onder zeer bepaalde bodem- en we erge ste1dheden, en
1,zij zijn s1echts gedurende een klein aanta1 dagen, troogstens zotrr tttee
Vweken, zichbaar, Bovendien m. et de interpretatie
ervan zeeï. zorgïruldig
gebeuren; niet a11e waargenomerr bijzonderhêden zijn noodzake J,ijkerwij ze
door de mens veroorzaakt. De kl-eur van de gewassen varieert niet all-een
naar gelang het soort ondergrond waarop ze groeien, maar ook naar het
soort gcwas en het groei5tadium ten tijde van de opname.
Ve.le vr- ei'-pï'ehistorische gemeenschappen hebben wal.J-en aangelegd d1e
niet h.oog gênoeg en greppels die niet diep genoeg waren om op Lucht. fotors in de vorm van shadows, crop marks of soiJ. marks te woorschijn
te komên. Normaal gesproken krrnnen soj-1 marks al-]-een voorkomen daar
ríaar tlet land tegenwoordig geploegd wordt. In wele delen van de wereLd
. r^rord- om a1]'e,rlei redenen niet aan deze voorwaarden vof.daan. Het lêbruik van 1uchtfotografie blijft
daarom dóor eena.ntal factoren beperkt
tot special.e ti.jdstippen en pJ-aatsen. Zelfs in streken k/aar zij met
sllcces wordt toegepast, kan: ze slectrts een bepaalde ïroeveelheid informatie verschaffen, zoals de vorm en de omvang van eên vi.ndpJ-aats en
misschien een g1oba1ê aanwj-jzing voor de ouderdom en de functie êrvan.
Er zijn ect ter ve1e andere zakerr, diê een archeoloog niet met deze
metïrode aan de weet zàI komen, maar we1 door tret terrein te rzoet te
nnen. Luchtfotografie vefvangt dus de terreinverkenning niet; zij
ílverk
rvormt êen nuttige aanvulling én heJ"pt het we1. het te onderzoeken ge-.
bied af te pa1en en de wragen te formul--'-:n die de archeo1oog zicb za
jrnoeten steflen rranneêr hij de vindplaats zelf verkent,

Op dezelfde r.'ijze zij

Jan Konst.
(dit artikeJ. komt uit tret boekje rtArcheologie, hoe opgravenrr door
Keith Branigan, en het is gedrukt door tr.j-bu.la-van Diskoeck; Bussmm,
ín 1976, met medewerking van de Neder1andse Jeugdbond ter bestu:.ering
van de Gesctriedeni-s. )

-BLI IERATIIUR s
Rosenberg drs. H.P.R.
DE 19DE-DEUhTSD KERI(DLIJKE BOIIITTKUNS? IN NEDERLAND
1972, 17 x 24 cm. 228 bLz. Geillustreerd met 2O8 fotots. Met een Lijst
afkortl-n6en, verklaring van bouwkundige termên, een alfabetisctr
'an

register van de arcfritekten en een registef
P:ijs f. )2.1J (pernpost f. 35.OO)
. (..ttr1 per giro (gironurnmer 4253OO)

van kerk€,11..

Bestelnummer 1LO-O33-OO
.In dit boek r"rcrdt afgerekend met de hardnekkige vooroordelen d.ie bestaan
dver de neo-stijlen en wordt een pl6idooi gehóuden voo? tlet behoud van
onderdeel van áe Nederl-andse árchitectuur.
dit
!t .]íerkrijgbaar
via de boekhandel.
Staatscourant december 1976.
de.+,ênd s e mu s e a .
Z<.:sde getreel he:r.ziene

-D_ê-_j'Ic

druk,
c).'s land teLt een groot aantal musea en pàrti.culiere verzamelingen d.ie
' ;;'tuk voor stuk een bezoek ten vo11e waard zl-jn. NatuurLi.ik weet waar
aJ' de bekende mrrsea zijn. Maar a1 die minder bgkende- maár d.aarom
'
::inder interessante- musea, waar windt u die? Wat i"s er allemaal teniet
- z.lerr en rranneer zijn ze open?
A1s 11 op dii; soort vragen een sne1 en betrouwbaar antwoord wilt hebben
raadpleeg dan de p-Í1ktische gidsrr De Nederlandse Musearr.
'rDe Nederlandse Museatt dé gids die niet in de &roekenkast of - beter nogin ta"s c f dashboardkastje mag ontbreken.
J,976 . L3.5 x t9 cm. 6e herziene druk. 35o blz.
Prijs f. 1p.!O (per post f. ZO.8O)
l-OO-O12-OO
-pestelnummer
per' gj-ro (gironummer 4z53oo)
$ste1
Co l( verkrijgbaar
bij de boekhandel.
coutant december 1976.
ltaats
Koninkli.ik huis Nieuwe uitgave Doré-bijbel.
15 december - Hedenmorgen .heeft op pal.eis Soestdi-jk de aanbi eding plaats
gevonden van de z.g. ÍDoré-bijbelrr,
ïn 1g/O .r""".i"",
de eerste uitgave
van deze bijbel bij uitgeverij Thieme te Arnhem. Het was een
grote 2_
delige uitgave, die a1le canonieke boeken wan rret oude en Nieuwe Testament voJ-gens de Statenvertaling bevatte.
Ol-lO:À_las gei-lustreerd met 2OO gravure s wan Gustave
De bijbel
?:
o1e r-n l.t,/u verscheen, werd opgedragen aan dd toenmaligeDoré.
koninging
Neder1andenr Koningin sopl.ie, echtlenote wan Koning t+it1em rrr. De der
h'-li'di-ge facsimile- uJ-rgave i-s opgedragen aan Koningln Juliana ên is een
cxacte copie wan het oriigineel.
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De nieuwe Doré-bijbel is uitgegeven door de uitgeverij Amsterdam-Boek.
De bijbeJ. rderd namens Hare Majestei-t de Koningin in ontvangst gênomen
door jonkl'áouwe CiD.B. Róe11, particuli-êr secretaresse van de Koningin.
Zij wefdaangeboden aangeboden door Mr. G.J. Yan Roozendaal, direkteurvoorzj-tter V.N.U. Boekengro.r.lê , mrl J. Wytema, troofd Marketing van
Uitgeverij Amsterdam- Boek en de Heer JlNr van Rosmalen, hoofd
Publiciteit
van Uitgeverij Het Spectrum en Uj.tgeverij Amsterdam-Boek.

StaatscouraÍ]t jar]lr.ar ,

1977 .

f v1e_e_b..i j e-o341 e_g u i t e ayqai
. J.A;C. Til-lemac Schetsen ui"t de geschi-edeni-s van de Monumentenzorg in
T;leder].and.
5 27 x 29 cm. 66O b1z . me t lJ4 afb .
-,1.97
f. 75.OO )per post f. 80.25) Bestel-nummer 110-0I+6-00
Jrijs

F,,J. Duparc: Een eeuw strijd voor Nederlands cuf-tureel erfgoed.
I9'i5 21, x 29 cm.. 5BO bLz. met 12J afb.
Prijs f. fJ.oo (per post f. 8c..25. ) Bestelnummer 11o.o47roo
Ook vorkrijgbaar via de boekhandel.
. Staatscourant januarj. L977.

Grafheuve l-s en kasteelresten

besctrermd.

' In Goor zijn de laatste resten van de tlavezat!rc Olidam - een dToge
eracht en een gedee1telijk door een ra'al om8even centrale burchttleuvêI op de aanvu]-lende lijst van besch.ermde arctreo l_ogi scf).ê monumenten g.epLaatst. Deze resten dateren uit de late midde1êêuw€Írr @.k ín Ommen
kwam een dergelijk
terre4n onder beschermingr Het betreft hier een ronde
kasteeltreuvel met gracht uit de middeleeur+en, fn dezelfde gemeente werd
in het dorp Hoogenfaven een terrein op de f-ijst geplaatst waarin 23
uit de brens/ijzertijd
en in het nabijgelegen Varsen een
-graf,treuvels
waarin
sporen
van
bewoníng
en begraving van t.1" 6:{<.4sti jd tot
lerrein
aan de vroege rniCde leeuven.
5In de gemeente Hel1endoorn zijn vier terreiÍren in besctrerming genomen
{4aarin graflaeuve-1s uit het neoLittricum en bronstíjd en tletze].fde gebeurde met tr.'ee terreine.n in Ambt Delden t aarin urnenvelden voorkomen
,lrit brPns- en ij zertijd.
BEZOEK AAN DD IJSKDLDER GROETDVELD.

Op zaterdag 22 januari j.1. was de heer Kieft, verkzaam bij Staatsbosbêfreer, onze gastheer bij een kort bezoek aan de net gerestaureerde ijskoÈder. lJe tradden om 14.OO uur afgesproken. Jan Roest, zijn vrouw,
Noortje Bijwanck en ondergetekende o.l.v. dd Heer J. K.ieft. De Kieft had
ons ge\íaarschur^rd we1 woor lictrt tê zorgêni maar behalve een ijJ-ings door
Jan Roest uit de auto gehaalde hniJpkat was dê Heer Ki.eft de onigo met
êên zaklamp. Vrij onwerstandig dus. De ijske1der is buitenwerks voorgerestaureerd. Met areel- zorg zijn pa1i s sadewanden, de entrée
treffelijk
fJ.ankerend, i-n de grond gezetl En dat de restaurateur oog had woor
details bleek ook uit $et, in de deur die toegang heeft tot de íjskelder
aangebractrtq gat voor vleêrmuizen. Men hoopt dat deze dieren gebruik
van de kelderruimte zu11en gaan maken.

-
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Via enkele trêden oml. oog, langs een in de reclrtermuu? aangebractrte nis,
komt men bij de grote, ronde put. Het ijs, in v?oeger jaren bewaard in
het diepe gedeelte wan de put, r+erd door een ,rmangatrt, midden j.n de
bovenzi-jde van de putr. neergelaten.
In de 1oop van de tijd heeft zich nogal- wat wuiJ. in deze put opgehoopt;
maar al].e rommel is rru werwijderd.
Pratend, in het bijna duister, met de Heer Iiieft horen rr'i j dat de ouderdom van de ijskelder
ca. 2OO jaar is.
Fijzonder vochtig is het a11een beneden bij de ingangr. vaar waterdruppels aan het pl.afond hangen.
Dit jaar en vol-gende jaren zal de ijskelder dèel uitmaken van ds rond1eiding ower tret J.andgoed Groeneveld. Dan zuJ.J.en J-ampen de ijSke1der
--, verlichten.
17 De h.oop uitsprekend dat
vernielers de kelder zullen mijden namen lrij,
de Heer Kieft dankend voor zijn bereidwilLigheid ons de kelder te tonen,
afsctreid van hem.

G. Brouwer.
AGDNDA:

Zondag 27 februari

a.s.:

Dinsdag 1 maart a.s.:

q) Dr.t"aa" 15 maart a.s.:
,r

Iedere wrijdagavond:
J- x per maand
3

Excursie l{erkgroep Archeologie naar de grafheuvel-s,. ge'!egen in De Necropool ToterfoutHalve Mijl ( Noord-Brabant ) . Tewens bezoek aan
museum te Den Bosch_
Verzamelen: 9 uur voor station Baarn.
Bijeenkomst werkgroep Archeolagie ten huize
van Jaap Kruj.denier, Smutslaan 2, Baarn.
Aanvang 2O.OO uur.
Le denwergade ring I
Werkgroep Oudheidkamer bijeen in de KeJ.der.
IÍe e sp I s

V.V.V.

Porcelein.
sp belJ-en.

I{ee

