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redactle:
BiJ ttjd en wLJJ.e l.s, l.n dl.t inleLdende arttkeltJ e, gpmêtlore€rd ïelke
problemen overroruren eoêtên worden vÍJrraat d{t bl.ad I(aÍrt en kl.aar .bt J
U Ln 'de bua l{gt.
IÍ1J Inrnnen Írau$ê l.LJka aannêmerr dat U EtiI. zql.t rtaan bíJ aJ. deze moei.J.LJlrheden. Tal.riJke en eteeds andere probleuàn dIè U z:Lch ntet'áult
realiseren, onbekend al.a U êr dorrgaane mee bent..l
Vandaar dat de redactÍe nog ateede ulteenzet dat het eamenstellenl boe
plezíerÍ.g dí,t verk crk ís , van het b1.ad ltBaerzre ! nÍ.et a1tí.Jd rover rozen
gaat tr .
Ifas lret rrunmêr van aprLl. J.l. dan van €ên fraaie omalag vaorz{ênt
proBpt bleek dat de irJroud ultatalc-buLtên dêze .Dst.ag. IÍE konden dLt
niet meer tLJdi6: veranderen, sant een goode arrlJnachl.ne bez:ltten vlJ
nÍet.
De l.a-tate nullnerÉr van nBaetàer verden op een electriscbê at enc Llnachl-ne
afgedraa:Ld I v66r dLe tfJd gebertde het op een met de haad te bed:lerren
elencilapparaat. Vêrgeleken net de sr^elbeí.d en g€ liJrt:t'ta tf€b.,$kÉtasv.€r
van deze electrl-scbe machl'ne was .het rhanrdstencl,llenn rrè1. esn mqnnr.ken.
, wer.k.
,, Vooral omdat lret nLet om,€nkeJ,ê ti.ental1en gaat uaar om vel.e bandordên
.afdrrkheno
Strevend naar smettelozê afdlrrkkên vaÉ tre t ergerliJk. te zl,en datl en
.woaral bíJ dubbele pagLrra I e de bladzlJden elkaar besmeurden bl-J hêt
. op e l.kaar val.J.en.
Daar rras é6n opl.oaeLng vc.rr. nanefljk bet zogenaa.mdè tuasbnechleteno Dat
betekende dal 1161 veel, meer rqêtk eh tiJdt
De illuetratl.ee gaven,ock heel wat hoofdbrekener trruseng o De duí'deliJkheid vieJ' tegen; zelf,s biJ afdrukkèn van teante-artL&e1enr' Fotg t e vergeten we nu maar trelemaa]..,Zl.j I'ordên te vaagl Zeker vl,a bet syEtêsm
dat wordt gêvol.gd.
Val

tl

de

,
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Dat eysteem 1s rrameliJk het maken van een electronísch ( ingebrand)
etencÍl ban een foto, die da4 w.e1 zvar!/wJ,t 6n raster moet zlJn, of
van een plattegrond, v€ul êerl t elieiilng" o.í.d.' . '

Kl.eurea worden nJ.et overgebracht.
De laatete illustratie,
van de plattegronden van d;, Brink, wekte ook
t ê ]-êrÍÍ-oÈ's 1 ].l.ng : do or', de' .onvo tr do ende,r tltrLde 1ii;J kbe

id.

En dan bJ.ijkt bLJ het afdraaLen van. het stencLl. dat een regel. onderaan
we€valt. Iete dergeliJks gebeurde met tret afdraaien wan de etencils met
de plattegronden wan de BrLnk (ttldee 69tt). nen dee]. van 66n wan de
teketringen. kwam. niet op :het. papier.l eÍr dus.moeÊt het stencl.l varr dê roL
af en vel'ol"gens opnieuw opgêzet. Resultaat ! €€n zwarte streep aan 66n
kant. van de afdnrk en. roêtztràrte handeno Maar gelukkig vLe]. deze zwarte
otreep we6 J.n de geniete lcant wan rrBaerne tt . Het zaL u dus ontgaan ziJn
(hopen we ).
Enfinr van al.l.es 1s nogeJ.iJkr IÍe zulLen u niet vermoel.en meÈ à1 onze
Ïï3oiËïtli"d rtnaerirer dan weer kraar is, dar wir zesserrr kopiJ ver- O
zameJ.d, gelezen, artdkeJ.en geschrewen, verbindende teksten gemaakt,
de agenda samengesteJ.d, de volgorde van de artikelen bepaald, dan de
kopij naar de typlSte_. brengen, &eurC-g getypt, als de laatste nuruners
waren, gmetteloos afgirdrukt, alË'de Laatate tiJd gebeuitI i3esorteerd,
geÍIiet, van adressen voorzien, rondgebractrt en per pbst vêrzonden,
al-s u dan het bLad trEaêrnê[ 1-.n dê bus aantreft 6n leest, dan zijn
we toch ewen trotsf..
, ,]

b.v.p.'KoprJ
l- . .
(
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LTD ZIJN VNS ns.N I{EBIIGRoEP BÏNNEN'.DE HÏgIoRISCID KRING
(aat be't'etent lninnen k1êzerf uit wier rrertkgroepen)

:- RegeJ"matig I.s l-n dit bLad gêáttenaêera op h€t bostaan van eên viertal
_werkgrpepen_, functionerêfrd bf1.rn'en de Historische Kríng rrBaernell . Lid
of 2i1.n van ,d,e ..I|finq bgt.áÈent niet automatisch dat men lid is
- ïofd€h
Ían eon of meerdeiii wébkgróepen; dat gebeurt pas al.s men zích als
.r ?g.danig meldt !riJ,.Ï-ret secretqriaat van de werkgroep(en) t
De regelmaat in het wiJzea op l et bettaan wan denorkgroepen heeft zin,
omd4tr otee4s nd.eqirfg: fleden zich aanmel{ct?r De leden, nleuw of .oudr kunnen
zich qpgewe.n a].e be1a'rtgste].lenden biJ: de. secretaris. van eerr "Í{pTkgFoê.p i
een werplichtin€ is dl.t zeker niet. E1ke Eaand l-mmê4q orgeni.qger.É de,
. Hi€tolrise,he,,,KÍ'ing . rt.Baerrre.r! let.zi.j. rvan eeq.,tezíner hgtz:..J €en êxpursie
o.i.d. waarrrarr Ïret be stuur hooptr rdat'..heÉ de niet-aan-esn-wsskgl's6pjgeboÍldenrJ.qde4
:
zà1 :a4nspreker'r. .Dp w€x'k€r'oepeÍ} s voal.s bij herha],.in€l ge-;r
'Êe€ld
gevatr-dê
wp.?l-elro epe n arc.treologie ,eq oudheidkam€rn r doen
'in rie4e.f
Voor
de
l"ede+
BÊ!roeg.,.
Eeïrorend bij de,. laatqtgêppe,mde Írêakgroepen is €r
veel werk: organiseren van tentoorrsteJ-lingenr bet Lnrlclrten van het
archief in del aan de wr8. orrdhe idkane?, ter beschikkíng gestelde
ke1der onder het GemeentehuLs; de amateur-archêologen doen opgravingent
houden excursies, zelfs naar Duitsland (erg gezellig óu leerzaaul) I
.

,

kortom
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aich Ln dê hobbyl e gascbiedenL.o van Bèazrn en archeol.ogie deegewenst gehêêl uLt:-êven I
De r,rerkgroep Archeologí.e (ook weJ- ÁRIÍE genoemd) i6 qua Ledental de
grootst€ groep binnen de Kring. Ongeveer 30 merison voÍlren deze rrerkgrqêp. Er is we]. êeÍrs ge.zegd: ItLatên wen dê .ARIÍE niet groter nakenrt I
woor echt gelnteroaeerden za1 tàch wel_ êên p1aat6 in de groep gevonden
kuÍu1en worden.
De werkgroep Oudheidkamer tê].t minder ].eden nl. cao 15. Deze groep zou
wel en rul.mê? versf,erking kunnen gebruLken. Het op poten zetten van het
onryangrí J kê archief, zoaLs fotole, kaarten, krantelorÍpeels en weeJ.
andê?è Êpu11ên, samenetellen varl expositiee, naderband opruimen wan de
daarvoor gebruikte geg€vens enz. kost de beschikbêre vfouw- en matlkracht tree]- nat vrije uren.
Het is erg intdressant te snuf,f€len in de we]-e oude paperasÉen in de
kelder; dus: kom een6 kl-jken in de kelderl (altiJd op vriJdagavond).
De der'.de werkgloêp. De werkgroep A].gemene GescïriedenLs1 Te].t Z ledên. l
Uít de'naam van de groep bll-jkt á1 dat hun terrein nLet zo duJ.delíJk
om.lijnd ie a1s tret terreLn van dê t.wee eerder genoemde groepen.
.pigenuJk a].].es rrat met hLÊtoríe te maken heeft kan deze verkgroêp zich
eigen maken (met uitzondefing dan van de Archeolog:1ê en de Baarnse
geectriedenis). Tot dusvêrrê is een onderwerp op al-gemaen.r geachiedkundLg, terreín, in de vorro van ê€tt voordracht of een êxcurÉr{e voor
a1J.e leden wan de Kring, steeds behande1d door sLecl.ts één peraoon,
6én 1id van de werkg?oep Algemene Geschiedenls. Men denke biJv. aaÍr
de 3.ezJ.ng van Mevrci'uw Astro over Kaete1en langs de Langbroekerwetêrlng,
de lezingen van de Heer Co]-Lard over G.K. van Hogêndorp, ovêr itReizen
voor de tiJd vuin het Spciortt en dê ].ezing van de Heer NJ.ermana.
Het vare -denkbgar dat de groep AJ.henene. Geec?rledenlg eens bLJ eJ.kaar
kwam en (behalve kenn:ismaken) zou praten over een of meer onderrrerpen.
Maar nogmaals gezegds Lid zijn van de Kri.ng geeft recht op het I'idmaatschap \.8!n êen ïerkgroep. A1 geruime tijd J.eefde het plan, met naÊe
de nieuwe J"eden, te wiJzen op de mogeliJkheden dLè de Kring J.n de vorm
van de .$erkgroêpen biedto Hêt is er dan nu ei.ndell.jk van gekom€nt en
waa?ín beter dan in het eigen orgaan wan de werenlging. En dat dit verhaaL een wêrvend karakter (nisschLen) l.eeft, wJ.oelt voort uÍt het f,Eit
dat niet .Êi]..l.een op l1et bestaan èn de naam van de vier werkgroêpen maêr
,ook op lf,at ziJ doen gewezen dient te wordeno
De wierde'(en laatste )werkgroep ie de l{erkgroep Intervieva En Reportages
Voor de nauwkeurige lezer van ons maandblad, want behalve ovef, d€ rÍorkgroepen Archeologie ne Oudhe i dkame r is ook ovêr de werkgroep I ên R
(kortweg) in voorgaande nummers van rrBaerne rr enkeJ.e malen berl.cht, i.e
een omsclrrljvlng wan het werk van dêzê groep, hun mdtier, eJ"genllJk
owerbodig.
De nieuwe 1eden hebben niet alJ-e nrrmmers wa.rr rrBaernetr I de roudetr leden
hebben l.nmidde1Ê de vêrsèherxen xrutnmêrÉ' ml"asclr:ien Bet dê oude kranten
.mê:e-.kan-

o

a

laten

wegtral-en.

-4ïntoryíews en Reportages! voornaanste doeJ. het vasfileggen rran verhalên
over Baarn, uít de mond van bejaarde inwoners van Daafn. Bovendien het
vastLegeen van blJw. toespraken van hoo€'naan'digheidsbekJ.edele dle
exposities van de K?ing openên. Ook l'et vastleggen van, op dLa, foto
-êí fiLmr'r événemonten J-n Bdàfir;--gebóuwen -etc. dió gaan veràwlJnen.
Kortom: genoeg te doên.
Ondêr À{àêinit,de eecfètariaten van de i vi.er'groepent
.r.;_.
AiLgqpeqte ..Gepchledenís: Mevrouw.áe!9g;v1n1.,Hapsel.t, Prlnses Beatrixlaan lr,
,i],i''1,-'rl'':...\BaarnoTe1;ij.2435].
ArchecJ-ogie:
De Heer

.

,-:

ïitt e:rvi eurrro en I '
: t',
Reportagee:
iiudheidkánaer:

Nog:laal-s:

Braat, Gerrl"t wan der Veenl.aan 2, Baarnl

. Te1,",.L2527
il,':.

'

Mevróuw

TeL.

Luiklnga, Klaproosstraat 15, Baarn.

J.5724

Mevrouw Kuyt-Smit, Yan 'Iíaseenaaf;laan
"

Te1.

18O6J

16, Baarn.

IIeeft u bêJ.angste11ing, aarzel niet en be1 de secr€taris

Uit rrÉaarnscïr

-trloordenboekrt

o
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samengeeteld door T; P].uim.

Burgenieester Laan:
Mr. J"CoGoC. Laan werd in 1,926'.te Zui].en gêborên. A].s knaap kwarn hiJ
nèermaLen btj zlJn oom Nr. C.D. Laan op het(thans afgebrokbn:) fraale
]-aadhui á steewl-ied biJ Graenêve]-d op bezoek. Deze oom en Mr lfuydecoper
op Groe-reveld l-j.eten tuesctren Blaricurn en Laren een paviJ-joen (rotonde)
aLg uitzLctrttorên bbuwen, waarvan de tLenjarirge logeergast den eersten
stêen 1êgde, niet gróte ílee steJ.ljkheden (làter is dê notonde door
KoaineiÍrg Ánna.Pau1owna aaÍrgêkocl.t). Uaaat J. Laan tot meester in de
rechten was bevorderd, kwam bij op Steevlied rronen, 1O maart 18J1. Toen
J. Pen, burgemeester van Baarn en Eemnee'op 6 Ju].i 1958 etêerf, wêrd

ziJn opvolgêr biJ Konink].tJk Bes].uit wan (}
H'^l?il^in"bei.de''Bemeenteii
1-l october 1PJ8.
was. toen reeds werl-oofd met Mej. Leuwêtring Tjeenk, diê op L8 decem-Hij
ber 1839 te Árnsterdàm wa6 gêboren, Spoedíg ía zíJr: benoeming trad hiJ
met.iraar in het huwelijk, nt. op á9 i.uni ig5g. H;t Jónge paar (mevr.Laan.was neê; niet geheàl'20 jaar) ging op de villa tlRu;toordrr aan de
. .lieernstra]-aap
lronen (Ttrans Ekeby. wanr.de Heer patijn). Maar de burgemeester
woonde wel. fiat ver buiten het dorp (de Eemneesêrweg rra6 nog nlst bewoond)
en zo betlok het burgemeesterlijk paar í.n 1862 een r*oning in de.Kerkrxij had bet paad gekocht vaÍr Kerkhov€n.
t van I'rtr-nltÉtEraat komênde rechts, een
Laan terkreeg, dat men die dempte, de
opr daàr wordt de Kerkstraat dan ook
in het Rectrthuie aan d€ Brink.
huÍze van de burgemeeeter ge-

-2DÍe drukte wond Mevrouw Laarr onaangenaam (geschel en geloop) en zo
huurde Mr. Laan e€n huis iets verder aasa de overkant (no. &4), naar
de secretarie gevestigd werd.. In 1865 kreeg Baarn een eigen gemeentelruis, zodat daarheen toêïr de secreta.rie werd over$ebracht,
Toen Mr. Laan tot Lid der Gedeputeerde Staten vaÍr Utrecht werd. gekozen,
legde hJ.J net lngang Ían 28 november 1867 ztJn ambt a!.s burgemeester
van Baarn en Eêmlle s n€er en ging in Amersfoo?t op den Hof vonen, tegenovèr de St, Joris.kerk. Reede Ln 1873 ovêrleed llr. l,aan in lídesbàden.
ZíJn weduwe vêstigde zictl eerst J,n Arnhgm en daarrra 1n Den Haag. ZiJ
over lêed op 13, apri]. 192J+ in de ouderdóm varr 84 jaar..
Een der eers.te rrieuwe straten, d{e Ba.arn door dê aanilêg van de apoorwêg
verkreeg, werd de Laanstraat genoend; voor die tijd droeg hiJ de naam
van Hg1J-erreg; êen mulJ.e weg tussen alcker1'aad door.

(D

:

Laanstrêat r
OoreproukeJ.ijk heette ?ret bewoonde stuk (wan de Brink tot de el1eboog
OranJeatraat) Ho].].e: Ifeg of Utrechtse l{eg; menlging êrmeê naar Utrectrt I
Laangtraat - Níeuwslraat - Oude Utrechtséwee. In 1864 wêrd de llolleweg
begrint tè begiÍrnen bij de BrLnk. Men geïíruikte a1e onderlaag het pul.n,
dat men' van de kerk van Dembrugge juist had opgegravên, midden in het
ttrêiJ.àÍrd. (Oie tert< was J.n 1702 bij áe watervloáá .rc"*o.át en niet meer
trerbouwd. IrI 1863 stiet men. op d.e oude fundamenten en grafzerken,
eigendom van Jtrr. G. I'aae EJ.iàs, die de gemèente toestond ze op te.. .
.

.

Brawen. )

Na de begrintLng lcreeg d,e straat de na.ann Oraljestraat, terr,riJJ" voor dè
huidige OranJestraat op 7 Januari 18/6 de grond werd aangiêkoclrt, varr
G. Key en L. Lingman. Ihrs de Oranjestraat begon aan dê Brirrk.
., Na de dood warr. burgemeester Laan (18?3) werd. d.e HoJ-Le weg door de
snell-e uitbrej-ding ban Baarn apoedig bebouvd (met hulzoir) om weldra
de rcinkelstraat te wolíden. De naam Ho1le weg werd nu veraaderd Ln
Irdanstraat naar burge'meester La.anr"
Daàr de Laanetraat de hoofdweg wan Baarn werd en niet op de Brink
. beggnr' maar:.paÉt na de El].eboog vanr de Oràrrjeetraat, gaf dit waak
aariteíding dat,.vreemdelingen haar wan de Éfink uít niet konden voriden.
Daarom bès1oot dê Raa.d op'31 juJ"i 1899 Ae Làanstraa* op de BrLnk te
laten begirrrren. De Oranjestraat was voortaan dus a].].een de vÈrbindíngsweg tuseen Laaletraat en Statíonsweg.
BEZOEK AÁN KASTEEL ÁMERONGEN OP

De moeite uaard

7

MET Lgl?

te zibn.

, Het dorp, ên hêt geJ.ijknamige kasteeJ-, Ánerongen, 1igt. een hal-f uur
gaans met de auto vaïr Baarn verwiJderd. Zo dichtbiJ dat het voor níêmand
een bezwaar kan z{jn erhêên te gaal. ..Het kasteel, van binÍren 6n lraÏr
buLten, is dermate bezienswaardig dat êên bezoek niet Êag worden ÍragoLatên.

--6Sober en hermonieue
Dat k].oks].ag half drle 17 mênaên Fich ín {e hal van het kasteel
À.nerongen ,bgdden werzarneld vieJ. zeke niet tegen. Luísternd naar de
.wooorden '*" de Heer Taete. wan Árnerongenr die onÉt zou rondleiden.
Aau''de buLtenzijde ie het kasteeJ" eober en harmoníeus, daarentegon
is:de inrl'chting bepaa].d luisterr5.Jk te noênên. Twee uur ongevee!
braêhterr rce ín het kasteeJ. door;..veel te kor{...pm. alle woorwerpen goed
te kunnen bekLJkeir. D€n rijkdom nan meubílair.:treft men aan in de werschiL1ende wertrekken van het bewoonde kasteelo Prachtige kasten, stoelen
: è.tr: tafelÉr, vêe1 p_Ortretten wan de eerste 6+'.latere.. bsrÍoner.B, uitstekend
bejraard gebJ.even gobelJ.ns (de gobelinkamer' i.n.. de nog oorsprorrkeliJk
donj on) , weJ.e gêbruiksvoorwerpen (merkrraardie biiï:,,, 1s een l.<gjreren,
geheeJ. beweekte gietert ook de ruim 1 meter troge bordenr"afioerr eveneenÊ
wan koper - Ls een prachtstuk), fraaie pJ.afondversierin€en 6i1:,osfoflf,dsr:ilrgêÍr, muziskJ.nstt'}rt''enten.,err rf,apgnc .
!,
En niet te,'wergeten ê.e.fr1 oog€t,reJ.ende coJ.lectie oude, vaak in l-eer
'gebonden, .boeken en fotj.alrtel. r Een bib]-iofiel zou hier de wakantie
kuÍrnen doorbr€ngen I .: ,.. ,.: i ..
BLJzondsr,ook aan het,.peubiJ-aip' is dat nLets verd bijgdkochti al.I'e
stukken:,trehoorden aan dà bewonqnde fani]-ie.
Het kaste.eL is zoals gezegd.tanelijk sober. Geen onnodige wera"IerLng,
in feite g66n enke1.e v1.qrfpêpiing is aangebrdrt. Doch het gebouw ie in6'e togen en indrukwekkend door de harmonLe waa?meê het rrierd neergêzet.
Dat het kasteel ámerqngen. is beggond 1s ,gngetlrijfeJ.d een gel.ukkige oms t andi.ghei<!, i l.etr kast'eel.r' dê biJgebouwen en de tuLnen, zien er goed onderhoud€n uit;i
.., ,.:..
Nogmaals hístafie
-iri het kort
Kaeteel .Amerongen, -elgendom van Ggdard van Ràede, werd in februarL 1673
in brand geotoken en nagêno€g vol].edlg verwoegto BrandÊticbtert
KonJ.ng Loáewijk XIV. De herbóuw geschiedde ln de Jaren L674 - L68o..

Píeter Post) enlof
Archiiecten (vernoedeJ.ijk): Maurits Post (zoon van
ge sctriedechriJving (Literatuur rtKasteJ.en lange:de
'!Íeteringrr door Heimerick Tronp) val-t tê lezen dat de herbouw in leder
gewal 6ebeurde door ].eer].ingen uit de schoo1 van Jacob vau Campen of It
^
ïi"::"n:ff:,1o, r."a de nos bewaard gebJ.even lLnkerachter toren opsenomen

.VennekooJ.. ifn de

(de donJon met de gobelinkamer).

Rondgang

Vanaf de ontvangstha]., vla de eetkamerr naar de achtergan€i. Grènzend aaÍl
deze ha.l 1igt de rnrziekka,ner met eEn prachtig uitzicht op het park
rondom het kasteel. O'o.k vaJtuit. de raÍren van de vertrekkèn op de egrste
werdieping Lreeft men ateeds, èf op het voorplein, bf op de acl.ateriiiJ de t
een mooi ovêrzicht.
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IíiJ zagen op de eerste verdieping een slaapkamêr, vervolgen3 d.e
gobeJ.ínkarner ( waarvan doorgaana de luiken gesloten ziJn. ) Bezichti6d
werd dê bibl.iotheek met' de aI. genoemde unieke verzameling boeken.

HeJ.ke biJzondere dingen uog meér?
De achtergang met tÈee kosteJ.iJke draagatoêlêrl o.a, Van daaruit 1eídt
een trap op].4pe tiaac,.á" -vcrfrqÈkeÍl. l.a'het douiÉerràJ.n. Zóale óe.bed*e
vórtrpktren,'(vroeger -- uu bevoond) en--de mangelkaner. Niet te bezoeken
verdieping, deze ie bewoond, en om dezelfde reden de koet
?ijn 4q. tweede
Seborrven tege:rover het kasteel. Evenuin zagen ïe de zolderdtage van bet
kastee1 Árnerqngen. Ifij vonden. dat geen. bezwaar: er b]-eef genoeg bezLenswaardig over I
êde:ee elgenaar(woor J.nr ormaTt e Ét ,, Stichting UtrêchtÊe Kastelen
,
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loJ.bJ.ij, daakbaar en éooddg€ ziJn dacht ik de r'roorden om onze gevoeleng
op die zondagavond 1 mel te wertolken. Dolbl.J.J r {at allea goêd verlop€n
was, dankbaar voor het enorme aantal bezoekers (meer dan 2.OOO €ieregiatreerd in ons boek, vraarLn overLgens besJ.l.st ni€t iedereen getekend
heeft) en --- rfe war€n a].].emaal. doodmoe, maar dat mêrkten rre paa goêd
toen Ír€ ona ttruie in. een gemakkêJ.l.Jke stoeJ. I.l.eten zaklcên.
IÍat is er gêff€rkt en rrat fijn J.e het te ervaren hoeveel' Je al.s g:roep
lornt bereLkên. ïíe ziJn het heus nLet altijd en in al.l.ee met elkaar
eens, ge1ukkig Eaar zoF Lk willen ze€:gen. Onze groep varr zo heel- verechillend €i€aarde msnaqn ên van zo uiteenlop€nde l.eeftLJden (13 tot
70 jaar a1É ik het wel heb) weet echter als team te werken en dat Le
let's, waar we wel. een bêêtJ€ trots op Eogên ziJn. 'Laten wê l.et zo
hoÈdeno
Het bbgon al.I'emaal. al maanden geleden. Op de vríJ dagavonden dat Jan van
4e .Eql èn Thl.Jmen de RuLg zich concontrèàrden op d€ sportfotors, waretr
affÈefen aJ. aan:het zoêkên en sorteren in ds mapperr en boeken ovêr
pa1eis Soeatdijk.
angzamerhand -begorrnen de p1anÍren vastere worm te krijgen èn konden vê
een k1ein b,g,etje qvgrzien hoêvee1 borden en wítrines we zouden kunnen
vu1 len.
In de maand april. werd l..et êc}..t mênens, vooral in de paasvakantie. Jan
van de Po1 wersctreen in stofja.s en mêt erunertJes verf. Edward A.rno].d
druk aan het mengen ên Kan Korlst en Martin wan de Boogaard popelden om
met zo rn verfrol-Ler aan de sJ.ag: te gaan.
De bórden droopiden wlug en rs áwondË waren wê met tenminste twee, maal
vaak ook met vier of wJ.jf mensen, bezíg ê6n of twee borden in te de1en.
Edward ArrrgJ-d ï3i daaí vee1a1 blJ en vaak ook Fred Kramer en Jan 81ok.

.L.

-8En u hunt l.et. gel.oven of .nietr. maat zo gezel..J.ig roezemoezig a1s het
rs morgene uas, ao rustig ging ?ret lg avonde, toe, ingespannen bezig
af.s we l,raren in een overiggns ontÊpannen sfeêr. r',
Soms Fred Krar:er neuriënd of zachtjes zíng,errd êan.het pas6en. en mêÈen,
Ddwqrd rafeJ.ige knipseJ-s reparer€nd, onder,.1in6 ,.ov.er1eg laoe wê ,b.v. het
op. a.11e. vouaren .QgorgesJ.eten papier nerli iÊ gouden .J.4kt geschrev€n gedichtjg - 1m LB1B. woorgedragen door 1{.q doct{bqr, van Burgemeêster. Fen bij
de b1í-jde incomste wan de Prins van Oranje .en. Pri:ns€s Áana Paulorrna konden, tentoonsteLlen. Dat verd (ldee rr"i J.rt B].ot). ssn prêciss paesend
pJ-astic hoesje zoal-s tegsnp+oordíg om de rapportenboekjes van de ï{al.dheirl
Mavo in gebnrLk. Daarin b1ijft trêt nu berdaard bij de ziJ.veren tabakedoos

in de gemeentekluis. Darrk Wal.dheim-mavo I
GeLachen trebben we natuurlijk ook. AJ.s je zo-n groot bord voor Jê op
tafeL _hebt J.i.ggen, 1s het moeilijk om het geheeJ. te owerzien. Om toch
erÉ':e afstand tê nemen .stonden Fred Kramer en ondergetekende op een
gegeven moment boven op stoelen met kritische bJ-ik naar beneiien' te
kÍjken, wat natuurLijk pronrpt op Jo l.s lachspieren werkte. Jo van den -Y
Brink, ja, die êr altijd waa en wie nool-t iets te vee1. was. AJ.tiJd
al-s je er net aan toe was, was er koffie of thee (net als in de
reclamespot op de t.v.) Jo was het ook, die voorstelde naar buiten
geên namen te noemen en steeds aLs groep op te treden. Per s1.ot van
rekenin6 kan de een mêer tijd aan een bepaaLd projêct bêsteden dan de
a.nder, maar k€rn l..et, enthous.lastrreewen 6root zi jn. Samen hebben. we tret
. gêmaekt 9n ieder op ziJn t:i-jd op zijn of haar eigen,marlier heeft daaraan
., bijgedragenn zonde_r uitzondering. Het ene are rk is vaak niet tê wergelijiken met êen ênde.r, maar,,ev€nzo no.{ig en nuttig. Denk maar eens, aan het
enorme ka.rwei, dat Pietêr .,ïacobs,,,onz.e ttnrisrderker, v€ïzêt treeft door
a]. onze têkqle.n in zi jni fre,àie sqha:ift uit tê. yo€ren, te .oa].]-igraveren
nra€; ik ,we1 zeggen. Het zag er fanbastisctr uit.
Zo ook de af fj-scire , waarnee ,Th:i jmen de Ruig en Pieter -Jaqobs .naar. de
firma
Kiaarwater togen .toen.bLeek, dat Pieter: in zijn enthousl-s.toe het
AJ formaat ,overschreden had. En niet te. vergeten. de uitnpdigin€leni .
ïaarvatr l..et afdrukkên doer, ,de Heer van .Wêster].aak en 1ateq Gerard
Brouwer (op dikker en niet doorschijnend papi.er)i verzorgd werd.
Als ie re morgens têksten bij Pieter bracht kon je ze .waak ls avonds O
al weer halen, zodat dan de gummers, en rectrtknippera (moell-ijk hoor)
zonder dpalen,aan.de sJag giÍrgên.
.:
'lÍas er J,etp op' f ologrpf,,i.sch .gebied. te doen, onze tregr
v.d. Zee oftewel
Fri-l i Dia stond kl.aar om van oude foto I s of documenlen, ;een af,drrrk of
vergroting. te. maken.. En hoe I Hij verzorgde overigens ook l..et voorblad
i

.

"!lan llBaerne rl, .
Verwoersprobl-emen werden vaÍrze Lfsprekend door Thijmen de Ruig. opgelost.
Of het nlr êen vraclrtwagen gol.d o{, gen aan}ranger of zijn eigen mercedes,
hij stop{ k1aar met natuurlijk Jan,va4,;de Po]., I(ees v.d. Steeg nn
Frits DLa.
Ook de ver-1ichting rcas in êen, arip voor, de balcker dank. ziJ Thti. jnen, die
bowendien nog voor een gie ].uidÊinstalltie op dq,.Brirrk zoÍgde, waaraan
niemand gedacht h.ad, noch bij onq, noch bj.j de Gemeente of de Qranj e-

. verenigingen.
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gfat€ legpuzzel, doof Kê€s van de Ste.eg Op Een
grote plaat betestigd. Kéeé, 'dj.e ovërigêÍi.6 voor ve]-e p?oblêmen €en
opJ.oseing weet zoal.è á.o. de vltrinêg pashaken op de tafeJ.s, zodat ze
niet werschuivên konden a1s h€t eeíe dringen zou worden (en dat rrerd
hetl). ZíJu broor Ewert was'ook'a{ niet tÀ etuiten, een enipperdêg op
de 29e en.ge].oof me, odr ha]-f ne€ën ls morgens wae hij preeent en on
dr.e uur' I e ni{dqgs 'Í,ras hiJ nog niet naar huis €êwee6t, Honger voelde
hij niet, tiJ d,'om ,Itoffie te drLnken was êr die ochtend ni.et geweeptl
pag 9m krÍart over 12 hadden we tussen een paar echoolklaes€n door,een
.-.,s16kjo Luntren nemefio Is Avonds wês Evert treen actl€f met,een dlaverton1ng
voor AmerLkaar.rse Jo1ge1ui, dj.e iets meer van dê l.istorie.roÍrd' pa].eis
Soestdíjk moesten wêten. DJ.t.'gebeurde op ve?zoek van dê;.Rotary., oluD:biJ
mondê: van Ds. wan llaaàbefgen. Ook Noor Blok waa daarbí,J prèae$t, (dle tan
ook a11es tegelijk, tu€Êen een kind naar schoo]. brenlgeÍr, en boodechappen
doen kwam zlJ garrw €ven vltrineruiten sctroorrmaken of wat. êr dan oo& te
doen wJ-eJ-), ondank6 lret feit, dat ïraar huLs vo1 vêdJaar6v16 itLe zat
woor Jan (proficlat hoorl). De volgendê dag rÍas ook Jan B].ok weer
present, ên saqerl met Leo heeft hij de he].e dag het fí].uopJe gedraaLd.
Dat fil.npJe danlsten we overigens aain de beide OranjeverenígJ.ngeni oporateur was de Heer Laurena varr de C.O.V. , die evenwel op Koriingl.ruredag
el.ders moest zijn.
s t u rrie ook alle.s tegeliJk kan? OI!Êé secrêtaresee Ne]. Kuyt, die dagen
tevoren cakee elr cakes en cakes. gebalikàn heeft woor de openlngaatctÍrd
(en bÍj de koffie de dagen erna); briev€n sclrreef naar acbo1etr en ?re t
getrele schêma wan echoolbezoeken regelde. Ze kreeg meer aanvragên dan ze
kon, want per sJ-ot wan rekening t{as er maar 6én gchoolqag
, pJ-aatsen
'. tentooné.teLl-ing en a11es .moest dus tussen.9 uur sn 15 uuf ,,€gpl:aêtst
rtrordên op vrLjdag de 29e. I{at dat betreft zaten we voríg Jaár Lêts
gurl8tigêr bij:srt". tentoonate]-ling Ln de Pauluskerk,, toeÍt we .de scho].en
opttêeochterÍdenhaddenbuitendetentoon6te11Í4geuren..
Al"s we met vorl-g Jaar wergeJ-J.jken, dan bLeef de gemi{deJd êbezóêk€f dacht
"ík íet€ :J.ànger. rlÍàdde$ we toên 7 borden en 6 vitrlnês, n11'1O'bordeÍi'en
ttêzelfdlè 6.vitrines pl.us de grote dubbel.e witrine. uit de SpeeJ"dooe. én
onzèi eigen grote verliiihte vl-trine. Bovendien waÊ sr een aanta]. v-riJ
gêplaatstê voo?rÍerpen (kindgrwagen, kruiwagens en ênïele bàelden).
Niêtrr aan de voorbereidLngen kon Jaap Kruideníêr dít Jaar ilee].l1eFen,
lraaf ook hlj ontbrak niet op bet rooster wan toezictrt, evenals Bart Braat
die.kbrsvêtê van een grafheuvel-onderezoek naar de tentoonete].].Lng krram.
Dard< zl"Jn iie rriteraard. ook verschuldigd aarr vef.en buiten onze KrJ.ng, die
dlt a-ucceg.,trebben he].pen moge]-iJk makepr In de eersts plaats natuurlijk
H.M. de Koningin, dle ons ;zul-ke karal<terís tLeke voorwêrp€n.in bruÍkleen
gaf . Etli Íràtlrur1iJk ook de lleer wan DíJk wan t È Velde, Tntendant va:r
palè:Ès Sbêbtdijk, het KonjjÍlkLiJk Hul.a, Árctrief ,...de Heer van Laar, .die ons
' ziilke p:abchtlge pJ.anten 1iet. bezorgen, waardoor al'J-e,s zO In feestelí.jk
aanzien kreeg, de Heer van Gj.nkol wan paleis Soeetdij$, de béLde Oranj e' ÍerelrtrgíÍtgsn, die zl-ch spontaan beqetd verlilaAiden !b-t een bedrag wan
f . 5OO. -- giarant te staan op .e.err molrent, dat we nog iiíet triÊten ltoe we
het financleel. zouden moeten.?ooiêrr. En natuurJ.iJk Mej. Drss Annel.iee
Jordens, onze provlncial.e nnrseumconsulento , en d.e Ileer Fockirt€a, Bêc?.
Culturele Raad, dle ons advies gaven i.v.m. Ïret aanwragen vanr eubsidl.e
Een .succea rfas ook d€
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Drg bl-ij war€n ïe ookr dat Burg'emeester Miedema zo vrlendeliJk was onze
tent oonstelling'' t€ op€nêni dat de Heren w1d, V1iet, en van lfe sterl"aak op
eLk verzoek spontaan reageerden, en dat ook de, N..H.. Kêrk de koninklijke
bijbeL en tret doopboek uít de vorige êeuw 6trl9t1taan t€r beschikkirrg steldej
ïIaast wanzelfaprekend ría6 het wederom de firma Radetok - dLtmaal junior -'
die oirze spuJ.letr ta*eerde í.w.m. dê' verzekering.
Dank ook aan l.et. Spoorwegmusèum ên de afd. Árchiebetreer van N'.S. r diê
ons (wia ons Lid De Hèer Kraf) verslagen van diroptigc€fgadêríngê-n uit
de
vorile eèuw betrêffende aanJ.eg van dê spoorliJn.en bouw van hêt
' stjátioiï
.BaÍrrn, êvênaa1s kadastrale kaarten uit 18/1.t ter bê sqlfikking.
steldej Last but not J-east dank aan de treren van de po1itie die de kostuit het: Konink].J.Jk Huis Archief elke avond haa]-den en
barel'voorwerpbn
'is morgens brachten.
Eig:en1ijk dank aan a11en, die d.rákt of iádirekt rreehieJ-pen door fotols en andere matorialen ter bescbjikking tê stelJ.enr en
aan allen, die de tentoonste.LlLrrg bezochten. BliJ rdarên we met frrl.ll
spontane reactíes Í.
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(Ïret gereconstruqeXde riJksbrrnëbeA D 49 btJ'sclioonoord, geneente Sleen)
Het hunebed I Dq ',!{peloze fêrltt ontleendi zL5n naan aan de:.}'rageprekên.
Deze werden ïrier in het gehéÍ-ni' gehoud'en door gereformeerde geesteliJken
vooral tijdens de tachtigjarige oorlog. ':
Door d,e gunstig.e Ligging van dít ïrunebed: te midden wan de uLtgestrekte
heid.êvelden werd enig onraàd a1 spoedig opgemerkt en kón men zich gemakkeJ"ijk werspreiden. De toévoeging rrPapelozerr gaf te kennen, dat er
8êên Paar d.1'.2. priestêr aan te pas k.r.Ialn.
Voor 1861 ís dit huàebed regelmatig als steengioeve g€bruikt ea''pas in
l- 18 werden de rpstanten door wan Giff,en gefotografeerd ên opgemètêrri,
zonder dat daarbij vaÍl eêÍr systematisch onderzoek sprake kon ziiÍ\.
,ïn {958 werd onder leiding van van G1ffen €en begin gemaakt met de
reeonstrrrctle' van dit gangraftype voor lreederde in ziJn oorspronkeliJke
en voor 6éndèrde in zijn .onwoLtooLde staat.
..De bedoel,ing van van Giffen was darr ook geen restamratier maa! een
reconstructie met didaktische doeleÍnden a]"s l.oofdmotief. Het hun€bed
;:r.s Oost-west georiênteerd. De J.engteas wan de kelder is vermoedelijk naar
de opkomende zon geríctrt.
De toegang bevÍndt zl.ctr zoals gewoonJ.íjk aan de Éuidziide. De PapeLoze
Jr.eel.:l zal gebouwd zijn ca. 23OO voor onze jaarteJ.l.ingr zoals stul-f)neel
.analystisoh. onderzoek l.eeft aanget o'aÍrd ên betroort tot het langgraftype.
j
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-11In zLJn buldige vorm beetaat het ult eanr kel.der, êên dekheurrsl. .en een
steerlcans. Van de detrrheuvel í.s ádnderde gelreel ï€ggêJ.aten. Dit geÊclr:lêdd€ net de dubbele bddoel.ingr de tegenwoorLlge toeeta^rrd van de
messt€ hunebedden te verduídeliJken en tegeliJk enig dagJ-icht i.n de
grafspel.onk te 1aten birrÍrên val.len.
De kelder l-a €ên rêchthoekige ruimte, begrensd door 14 draagetenen, te
weten 2 afeluítstenen en 6 paar ziJetenen afgedekt met 6 daarnee correÉ,ponderende dekotenen. ZLj 1s toega:a"k-blLJkardoofil een poort rlèt 2 paaJ"
poortziJstênen doc]. elec?rte 1 poortdgketeen. . Op de overgan€ van podft
naar kelden llgt een drempeletednl ',
Dê vLoeÍ' wan keJ.der en p6ort Ls gepJ.aveid met wèldetênen llaarover eên
c"gal.Lserend laagJe €:ranLetgfiris is aanrgebracht. Daarap werden de doden
ván fam11J.e of clangemeenechappgn eertijds J.rr J.lggende, hurkende of
zittende houdLng bijgezet uret grafgíften zoa1g trechterbekerÉr, r.apênên,
werktuLgên en. sÍeraden (kra].en van barnatêen, 6ËJoporteerd uít het
OostzeegebJ.ed).
Dê aardên potten zlJn fraaL verslerd met wit ingestóken notLeven. ZLJ
bevatten vqodae]. .voor de reie naar tret hÍernamaals o
'DnkeJ.e afgLetse1s van vondsten
Borger zLJn 1n de kelder geplaatst.
'De ovale l.euvel 1s afgezet mêt uit
een nLerwormLge kra.na vaÍr 28 etaande
randsterten dí.e overgaat l.n de poort zÍJwaÍrden.
A11e etenen behorerr tot t.et'noordeJ.Ljk zwerfateengezelechap dat tiJdens
t'ret Rissglacíaa1 u3.t Zweden naar hiàr is meegesleurd.
J. Kru{deni€r
Naar À.8. wan Gíffen.
,

Jaar oud geraa$te gevondên3
TiJdêns l.et oáderzoek wan de grot vaÍr Pet?alona op het schLereíl'and
Cha].kLdLki l.n l.et zuLdên wan Gríekenlarrd, ls tret geraantê g:9yondên van
een J ongeman waarvan de ouderdom wordt geschat ap 4OO.OOO Jaér1
Dat zou dan l.et oudste mense].i.Jk skef.et zLjn dat roÍt in Europa gevonden ís. Volgens de PresLdent vaÍr de Grieksê antropoltgíscfie ver.eniging, df,. ArLs Poulianos, heeft de ontdekhLng aangotoond dat de
grot, vaariÍr ook pril:rLtieve gebruJ.kevoorwerpen en gekaokt voedsel vêrden
gevonden, r'Íe!íd bêÍfoond door Inens€n die inte1ligent gebruík van vuur
maakten.
rr'[Íij truffen gekookt dl"errrleee aan, lfat betekend dat de mensen dí.e in de
grot huioden, vqur gebruikten, dat.'w11 zsggelr zJ.J kookten voêd.3el
alworens te etenll , zer Poul.ianos.
Men ls niet varr pJ.an het ekel.et uit de stalaguLet te ha1en vaariÍr Ïre t
Is geconserveerdl De grot van Petralona is il 1952 ontdekt.
4OO.OOO
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ALIÁRD P]3RSON MU$EWI AMSTER,EAM.
Oudê Turfbarkt L27, t'e]'-. 5252553 Gbop€nd
t. t: .'.

dL t/m rrr 10.16.30 1a'o? za eí zo
1.-- paa 65 CJP en Plus gratÍs
van Á.nsterda . Sieraden,
beelden, mas,kers,i. n'apen3, . aardew€rkr gebruiksvoorlter.Pên, munten, mummie e
en grafkamerscl.atten uLt de oude beechawJ.ngen van Egypte; het Nablje
Ooetenl- Clrpnrs, ;GrÍekenJ"and, EtruJ.Ë en de Romeiíae werêldr
en' fees!-rlagen 13-15-1"6.30 uur toegang f.
Á.rctreologísch - cruÉeun van de Unlverslteit

litsr'

À.ncrmór,oarAcm MoNuMENTEN AÁNcEvrrLD
, De IÍjst van bescttermde arcïreologisclte nonunenten l.s weer aangêvuld.
Dit keer' met terreinen in l{eersel-o waarin zíc}r zewen graf?reuwela uit het
neolittr:Lcum bevÍnden, met owerblijfeeJ.en uit de middeleeuwse Hunenb-'rg
en r.osten van een midde]-seuws trave zaihe.
Losser kwam op de J-ijst met een terrein waarin zich sporen bevinden van
, beltorring ult de 1j zerttJ d,/romeinse tijd.
In Ba.roing:erthorn geJ.dt de
Jbescherming voor vijf terreinen metrrmiddeleeuwse terpen ên een terrein
rlaarin zictr sporen van bewoníng uit neoLithicum bevinden. En in Leegkerk, KleJ.werd en Dokwerd, Zuidwolde en BeiJum zíjn 2) wertroogde woon.
pJ-aatsen Ln bescherming genomen. Dèse dateren uit de mLddeleeuwen.
(Staatscourant 6 aprLJ- L977\
Í,ITERATI'IJR
-funstetcdamg

Historiach

Muserrm.

Opgrawingen in de put en
Stedel-iJk museum rrDe Lakenïra1rr Leiden:
U{t bagger geborgen
Bodernvondsten in en om Leiden

'18 februarí tot.3 aprí7 L972
enkeLe orrdere werkear (we[,lícht nrg antiqtrarisctr of L{r bib1iotheek te ver
;,
::;
k:rijeeq), .Ei:jrr:.
Tumul-i - op-.gravingên in GeLderLand
Lg35/!g36- d,obr tr. A.E. wan Gíffen, Arcnhem S. Gouda Quint L93?
Ouà Cetruif<saardea,erk door J.G.N. Rebaud

o

;, Allert de .Lange Amsterdam
te ki:-jgeà biJ shbLt (?)

tr948

ShelL j ournaa]- van de Archeo]-ogie door c.H. Iftrap 1969
(uitgegewen voor per's óno-e 1s J-eden )
ttHofJes in Ned.erlandtt door 2. lfteerthein
Uitgewer H J.H. Gottmer , Ilaar]-em f. 39.50
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Het Muiderslot te Muiden zal. met 'ingang van 4 april !97? ioon
maandatr voor het pub].tek gesloten zijn. (staatscourant 4-4-19
MUIDERSLOT

ONTDDI(IfiNG,IN JERUSAI;EM VAIT OI'DD. I,fi'I'R TÁN IIERODES

ïsraêlische OoOrr"ian rrailen'hebben €ên dee1 ontdekt van eên rmur:dLe
2ooo Jaar gó1edên te; tij.'de van Koning HerodeÊ tret .oude Jeruealem onglaf.
Het gaat orjr een stuk van lJO meter van êên Ll meter dLkke rruur die de
stad desti.jds moost beschermen tegen aanvallêrs. Deze oude muur is
driemaa1 zo dik aJ.É de tegenwoordige .stadsmuur die de Curken 4OO 3aar
geleden optrokken. De zogénaaude muur wan Hsrbdes gtamt uit dezelfde.
tiJd a].s d.e tweede Joodse tenije1 rraaÍ\r'an 'afieen de l{esteliJke Klaagmrur,
de heiJ-igste pJ.aats van de Joden, ovêr ist
Dê opgravingen staan, 'cle
o.1.w. !Íagen Brosl.i.
(Cobouw-da6b1ad voor
bourrwere Ld 4-4-L977).
I.LORIS V, EERSTE BOUWDR ÁÁ}Ï EI]ROPESE RUN4TE IN BDELD
tntuLderberg, - De moord cip Fl-oris V door de edelen, op 27 Junl 1296 bij de
Muider Berg, heeft eeuwenlang tot de verb€€ldin€ gesproken van JoÍ€ en
óud. Men ïre?irrnnert zLetr 'Íiéestal. nog jaren ,nq,.de lagere school-tiJd de
bekende schoo1pl.aat van Isings, tonend het moment waaroP de vreEdzaóe
val.kenJ actrt van Dlr Keerlen God werd werstoord met zijn gevangenneming.
DergeJ.lJke scl.il.deriJen en wooral tekênirr€!€nr etsen en gràvu!'es ziin êr
aJ..Le eeuven door gêmaakt. En op de gebrrrikelJ.Jke rcijze J.ieten de kunstenaars aatl Lrun fantasieËn de vriJs loop. ;Men wist ímmers ook nietr hoê de
graaf errrit zag; costuumkledi.J - de wríj etiJdskledl.ng: van de mLddeleguwen
.:.; hèt ooggetuigenversl-ag wan Floris lewensbesctu ijver t Melis Stoker J.agl
nog als trands chri f t elgens te ê].uimereÍr in , eên archief,,. . .
Op de tentoonstel.ling í}.loris V Eerste bou!.rêr aan Europeità Ruintètr (11
t/n 3L Juli te Muidenberg) zal men €en vol.ledig oveíá1ótrt kfiJgbn van de
fàht b.'s L è'dn der eeuwenoude artLsteÍr-, D.e. beroende collectie historieprentên
rrAt]-as van Sto].kÍ uit Rotterdam za1 a1 traar afbeeldihgeh uit ite L6e, L?ee
l8e.e pn l9de ceulr in speciale paseepartouts beschikbaar stellen voor
deze expësttie. Niet a].l.eên geÍntêre56iêêrden in de hiÊtorlsche fêitênt
maar ook kunst-histotíci zu1J.en blJ deze eenmalige opstelling wan afbeeldingen ower éé feÍt hun hal.t kunn€n ophalen.
,

TUSSDN VECITT EN

EE}Í'

'

De Etichting. tussen.Vectrt en Eem, Centrale OrganleatLe valr Vrienden van
de Hlsi;orie wanr het: Gooi en Onitrdkên, j.a êen zeven jaar geleden opgericl.t genootscïrap. dat zich tot doé1 stelt de beJ-angstelling woon en
de kennis over het Gooi en omgeving, in historiech perspectief in.de
ruimste zin wan het woord, te bevorderen.

:(r1

i ii,

,

-L4Met T\ÍE Le een a'antqi ].oca].e en regdonalê historisclre kringen verbonden. Tot haar gêbl.ed ên ombeving tekent TVE o.a. Ànk€veen, Baarn,
Blaricum, Buesum, Eemnes, I q-Gravenla3dl HJ.Lversum, Huizen, Korten?roef,
Laren, .Looedrecht, Muíden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg
en If€€ap.
TVE iÊ werbonden met de zus terorgÉii'ri sat ie trHi s t ori a ctre Vereni glng
Hollandrr Een líd van TVE Ls.duE tëgêlijlcertiJd tevens ].id van sHo].landtr
TVE wil het trefpunt zijn van a1le historisch geïntersgeerden in het
Gooi e. o.
TVE bÍedt haar lëden:
- driemaandellJke hLsto3,iocl' tijdschrrift TVE
regeJ-matLg vêrscbi jnende TVE-nededelingentr
' -- trreemàêndeliJks ti.idschrift nHol].andr
- jaarliJks dêel. uit serL€ !.:IlolLandse Studiën
, -' maàndeliJkse informêle bij€onhomst in. De TurfLoode te Naarden, led€re
' .tlènde van de. Faand vanaf 2O uurS zgn. 1Oe kout
- -- excursiea
JaarJ.ijkee open dag
- werkbroepen .arcfriêcen, literatuurr. monumenten, archeoLogi.e r prenten

o

e3c.

- steun btJ het organisererr van ev€nenêntên, terltoonstellJ.ngen, studie

en onderzoek.
I{Le zlc}r al.s l-id opgeeft ontwangt zolaÍrg de voo?raad strekt alle in
1977; v.erschenen TVE

publicaties.

Het ll-dnaatschap (JuJ.ster donateurschap, want TlÍE is een stichting) bedraagt (:.ncl. trHo11andn ) f. :O.-- per Jaatr
Voor hon dle persé rrlloJ.landí er nJ.et bíj willen, bedraagt dít f. 2O.-perJaar(wrijwe1iedereen}reeftowerigensnHo11andnerbl'J).l

ïï.:::1::::ï.:ï.1.1:ï: .....
Ik gêef

nri

j hiorbij op ala

Naam I
Adres 3
I{oonpLaat B t
Reede 1id 1o cale/regi onale

rf

.r.rdr

J.J.dr van Tuseen Vectrt en, Eem woor 1977

lristoriÉche krLng: Ja/nee
MiJn j aarbij drage ad f. 3O.-- (ev. f. ?O.--) stort Lk op rek. nr.
47 62 75 L99 bij .Amro Bank Hilversum (giro wan de bank 32?50)
t.n.w. TVE
Opsturen aan:.M.J.M. He)me, secretaris, Oud Bus surumerweg 7r Bussum
(ter ozr5e - rTooo).

o
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I{ist u dat;

a

Dé tentoonptelling 40 ;aar KoninkJ-ijk Gezin in Baarir meer
dan P0@ bezoekeré 1ad
Orop de' oieningsavond erg weinig leden waren
'
De keJ.der gesËhi'ld€rd wordt (vrijwiJ.1igero voor)
Orrze Nel zo g.o.ed cake kan .bakkon
.:
We de laatste dagen _voor de tentoonstellin€ meer geweegd,
gepoetst en iuiÈen (v.d. "VitrLnes) gelapt hebben dan thuis.
Fred de kriebels kriJgt aLs er Íets scheef, hangt
'
De tentoonstelling 8 nieuwe J.edên opLevêrd€
' IÍe wan veê1 niet leden hulp en materiaal kregên
Bodé Kooinan bi;i zijn nieuwe huis êen nooie tuin lreeft en
wij nu door het hek in de Laanstraat naar de kelder
moêten gaan.

Jo.
LEDENLÏJST

Bedankt al.s l-idr

Ronald GJ.eijn, Choristenpad BO, Soest

Níeuwe Leden: De Heer G.J. Schmidt, Dal.weg. 16, Baarn
Me j . tnt. Sietses, Burg. Penstraat 22, Baarn

]..'Mej.G.Bodegom,Burg.Penstraat22,Baarn
',Mewr.i::.M.IÍ, Faber, Anemoonstraat 2), B.aaen
,r l,
De: Heer lÍ'L'' Zalsman, Regentesselaan B, Baarr
E. van Houten, van Heemstralaan 3O, Baarn
,rr ,
Mevr. M.A. Fiéret-Backer, Kemphaanstraat 26, FlAàrlr
Mevrouw. If. WiJnja, Laanstraat 32, 8.aarïr
E. Kramer, SweelínckLaan .L, Baarn
Het is ons nog niet bekend of het mevrourrr of de heer E. wan Houtsn is.
Gaaf,ne een berictrtj e.
I

EnkeJ.e verbetering€n:

het juiste adres van Mewrouw Radstok ós van Ostadelaan B, Baarn
het Juiste adres van de Heer J. Kruj.denier is Smuts].aan 2, Baarn.
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AGENDA
r

.'

18 jurii êo b r
( zaterdagl

t:,

Excur5Le naar d€ ZaàÍrscl.e' Schans

.

De excursíe' àuurt de gehêïe dag, eí àá'Èèort oàder J.eidlng vatr de II€er
Van Sclre].ven uit Gotrilda. i
Vertrek per trein uit B-aarÍr on 9.1+1 uur. Dat wíl zeggen srwrpo verz€une'.

lret plein vó6r hè't station oa 9.25 uur ui.terliJk.
' De reis gaat naar Koog-2aa161jk. U'dient zelf Eóh treinkaartJ€ te kopên.
'IfJ-j reizén in groepsv'erband en stàppen Ln Árnsterda& CS over.
Aankomst in Koog-Zaandijk om 1O.58 uur. ?€firgkomet ín, de loop van dê
middag (aat zaL nLet zo ,vroeg zí.Jn)
Voor zover u zich rrog niet h€bt. opgegewen, kan .dit tot 9 juni a.B. {iebeuren biJ ile sêcretariàr de Heer' J..' Verrips, Ánth. ban DiJcklaan J!,
,,Baarni (tel.,o2LS4-1?833).
: , ,r.
:'
Behal-vè de nolen( s ) die hopèlr k draaienl zul,1en 'ffè d€ kaïr6 kri jgen
de hl.etorische bakkerLj van lÍeseanen te bezLchti.gen. IIet be1ooft een
intTessant€ dag b Írordgn.
J.en op

o

MOLENS ÁÁN DE ZÁANSCIIE SCHÁIIS

... a].leen a]. Ln de Zaarastreek werktenr w1J mogen weL zêggen dag en
nacht, 7OO wlhdmoleins; ziJ'waf,en de ÍnsustrLêËn varr die dagen en zlJ
zijn de voorlopers êeweeêt wan de daaruit ontstane grote levensmiddelen
bedriJwen r papierfabrLeken en hogtgagerijeni di3, e1 thans nog bêstaan.
(owergenomen uit i rrMolensn dooÍ: Ir. .Fi. Stoklruyzêd) ..
/tr.
,
''
Dit ís de l.aatste . act:iviteit van onze, I'íring. wó6r. de. Íacantie, in de
maanden Jul.l. en' anrguatus worden ge€n €v€Íiêmênten gêo?ganiseerd.
ïn de juni-uitgave wan,ltBaerne!! zul.1enr wiJ het prograntma woor de
a
maanden september tot en met dêcerrber publÍceren.
. 'nBaêrrrê tt zal medC.o.,:àugustus a. s. a1s. gecombine€rd JuJ.irlaugustus,
,

;

nunmêr wersctriJnen.

Archeologisclre werkgroep
11 junlr;a.s,. : ( zate.rdag) , graven a'cht er Hotel trGroot-KievitsdaLrr.
', .- ! erz,afrtel en op parkeerterrein rechts naast hotel om.
9.30 uur.
In het vervolg wordt éérunaal in de veertien dagen gegraven, steeds op z a t erdag.
16 juni a.s. ! ledenvergadering, om 20.00 uurrbij Noortje B-ijvanck.

A
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