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VAN DE REDACTTE

ll/ij s1llen a1le goede inzenders weer bedanken voor hua zeer gevaardeerde
bijdragen,aan dit nun&er. Tevens willen wj-j toes van d.en Brink en Meta
Reltsma conplinenteren net en hartelljk bedanken voor het veLe typewerk,
dat zij steeds weer verrlchten in hêt belang van ons Baerne.
ï1legen6 bljzondere omst andi-ghe den , o.a. de vakantiê van dl-verÊe medêwerkers
aar onÉ blad, kon Baêrne in de maanden juni en juLi helaas niet verechijnen.
1{j- j naken u hiervoor onze wefgeneende excuges en wiJ bêloven u dat Baerne
in dit nieuwe seizoen weer regelnatlg in uw brievenbus tê vinden zal zíjn.
De
INHOUD

Kasteel Rijnhuizen ln Niêuwegein .
Kleingoêd uit Baarns geeehiedenis.

De Baarnse tapijtfabriek.
Nieuws uit de 0udheidkaner.
Hêt ont6taan van de .Iubil- eunbank .
Excursie naar de Zaan6che Schans.
Vuuret eenkoerier.
Een opgraving in Sloudsend '
Lit eratuur .

o
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Geknipt,
Het Genoeentemuseun te Den Haa6.
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- é.ÏN NIEUIiIIEGEÏN
Het kasteel Rljnhuizen dateert uit ongeveer 12OO en v/as oorspronkeliJk
een houten versterkte vesting, die in clrca 1{0O vervan6en Ís door twee
aan elkaar genetselde versterkte wonlngên van 1 6x6 meter.
Het kasteel is neerdere nalen verwoest en bescEadigd geweest ên j.Ê in
de hui.dige vorm in 1640 herbouwd door Hr. Rej-noud van Tuyl1 van Seroo6kerke. In ]-655 i6 het i-n handen gekomen van de FaniLle De Geer en het
is steede particulier bezit gebleven tot in 1958 de Stichting FoM het
kasteel heeft aangekocht.. De Stichting FOM (FundarnenteeL Onalerzoek dêr.
Materi-e) heeft in l-959 kasteel i-n koetshuizen gerestaureerd en h6eft in
de loop der jaren op het 11 hectare grote terein een laboratoriunconplex gezet n0et een totale vJ-oeroppervlak van 59OO vierkante neter.
Tijdene herstelwerkzaarnheden in l97I ziJn in de tuinkaner van het kaeteeL wandechil-derj-ngen ontdekt, die waarschijnlijk in het begLa van de
vorlge eeuw zi.jn genaakt. De schilderingen ziJn geïnspJ-reerd op de bekendere wandechilderingen in kasteel- Ileenstede blJ llouten, die we1li.cht
Senaakt zi.jn naar het nodellenboek van de beroende Franee archl-tect
Danlët Marot. De restauratie vàn deze wandschilcleringen in de tuj-nkaner
die ongeveer een jaar heeft geduurd, is uitgevoerd onder het toezlend
oog van arcbi.tect Mooibroek van Monunentenzorg door J. Kocken uit Utrecht.
Voorts j.s in het kasteel net nane de Alexanderzaal nogal bezienswaardig.
Deze Alêxanderzaal j-s waarschljnlijk l8de eeuws, het pfafond dateert ult
1782. Oe wanden, die bekleed zijn net beschilderd doek, stelfen fragmenten
voor van de veldELagên van Al-exander De Grote. De paardebenen en -hoofden
zljn net behulp van sjablonen geêchlldercl. Het beschil-derd doek is een
initatie van êen gobelin clat zi-ch a1e kopie bevindt in het Chateau Chasbord aan de Loirê.
KASTML RIJNHUIZEN

o

Park

het kasteel Ri-jnhuizen is een. prachtig park. Evenals op tllveree
andere buitenplaatsen, treft men ook hier een voor dlt Êoort parken karakterlstieke flora aan, waarín men enkel-e plantensoorten tegenkont, die
waarschijnlljk a1s verv/ilderde Êlerplanten (stinsefLora) moeten worden
beschouwd. In het voorjaar bloeien 1n het Rijnhuizer park achtêreenvolgêns
sneeuwkl-okJe, crocuÊ, naarts viooltJe, speenkruid, bosanenoon, helnbloen,
bostulp, pinksterbloem, saiomonszegêl, Itafiaanse aronskelk, en anderê
planten. ook komen er in het park in een aantal var:L'dtelten interessante
eoorten bomen en struiken voor. Enkele oude bomen hebben de laatete jaren
een boom-chj-rurgische behandeling gekregen, zoals de plataan, die direct
rechts van het vo et6angersbrugget j e aan de Overelndseweg staat.
Ín 1965 is een nieuwe parkaanleg tot stantl Bekonen in een vroegere boongaard. LangÊ de oevers van dq vijver ontwikkelt zich eên mooie noera6vegetatie, terririjl verschiLl-ende naaldbonen op de heuvel in het park goetl
aangesl-agen zljn. opnerkeLijke eoorten naaldbonen zijn onderneer de Éequoiat
de metasequoia en de araucaria (elangen-den).
Naast recente aanplantingen van rhododendrons en azalearE vindt nen eèn
mooie groêp zogenaanile Gentse azaleats ln een hoek van het grasveld voor
het kasteel. De kern van deze Broep is naar schatting tachti8 jaar oud;
de jongere struiken aan de bultenkant ziJn later biJgeplant.
0p zaterda6en en zondagen heeft de Stlchti.ng FOM het park rontlon het ka6-j-n
teel opengesteld voor wandelaars. Deze wandelaals noeten dan êchter weL
het bezit zijn van een wandelkaart, waarop onderneer de regels staan verrneld, waaraan nen zich noet houden. De wandelkaarten zlJn verkrijgbaar bij
de VW-inf orrnatiepost , die is ondergebracht op de afdeling voorllchttng
van de gemeente Nieuwegein, geneentehuis, Raadstede I.
Rondon

o

-t(Door T. ptutm)
Mleschien stellen de lezers in de volgende korte aantêekênlngen d1e lk ult
Baarns geschiedenls maakte, beJ-ang. Zij gevên Eon6 een aardig kljkJê lntt
oude dorpeleven of brengen bekende namen in herinnering.
6 Juni 1?O8. In het Gerecht (dorpsbestuur) heeft zj-tting PÍeter Hendrlk
Backer als Decan (deken, opperbestuurder) van het St.-Annagild.
12 Juni 17O8. Om de Gerechtska&er van vuur en licht te voolzien wordt eên
hoofdelljke onsJ-ag geheven van 84 guld.en 14 st.
31 JuI1 1709. Besloten evenals in Soest en Eennes een arnneestêr voor dê
politleke (d.w.z. burger'l i jke) arnen te benoenen; het êene jaar êên van de
Gereforneerde, en het andere jaar éên van de Cathol-ieke Religie, a1o ttzljnde
voordeelig voor bei-de partijentr.
6 Mei 1711. Men zal" met kracht optreden tegen de vele personen, dle hier
zonder niddel van bestaan kouen, a1e ltHeyt in lt Geutgatrr, rrMa!Ía de fleerKLEINGOED

rouysrr

a

a
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enz.

BAARNS GjTSCHIEDEI,IIS

enz .

Aprll L7L2: De schaapherder Jan Berendzen kont van De Vuurschè (toennaaLs
zeLfetandig) in Baarn rvonen; hij noet een certificaat toonen, dat de Vuureche
he!0 za1 opnenen, als hiJ onvermogend blijkt.
25 Oct, 1?24. Niemand anders dan op- of ingezetenen mogen hier hun Échapen
laten vteialen, n1. op de Oosterhei-de en de Westerheide (thans de buurt tler
Gasfabri.ek).
8 Junl. L724. Gerrit Wi11emsz. Varecanp ia nolenaar van de Windkorennolen
aan den Nieuwen Weg bij Zandvoort.
1 Junl 1729. Sedêrt eenlge jaren wordt door op- en j-ngezetenen bij begrafenissen het baarlaken van het St. Arnagild gebruikt, zonder dat daarvoor aan
kerk of annen iets betaaLd wordt. Dit is voortaan verboden op etiaffe van
lO. gulden: Het dorpsbestuur en de diaconie zullen het laken verhulen.
J Oct, 1733. Iiet Gerecht besluit lngeval Aeltje van Barnevelt, huiei'rouw van
Stoffel van Roijen, di-e opÍt punt etaat met haar man naar Benschop tè vertrekken, j.n arnoede mocht koeen te verval-Len, haar dan te zullen ondêrhouden
buiten lasten van rt Gerecht Benschop. (De nan was blljkbaar 6eên Baarnaar
van geboorte).,
26 Aprll 1742. Aan ds. Van Benthero zal het geld voor den wijn biJ het H.
Avondnaal gereetÍtueerd rvorden, nL. f t9 over de 6 laatste jaren.
2 October L755. Jan Mol (hij was gerechtebode of deurwaabder en waard der
Dorpsherberg), weduwaaar van Gi.jsbertje van Leersun, welke 21 Mèi 1?55 overleden is, wif hertrouwen net ltde eerbare, Anna Catharina Richarclrr, doch kan
dit nlet, vóórdat de nalatenschap geregeld is, Hij verzoekt nu aan het Gerecht (het dorpÊbeÊtuur) daartoe over te gaan.
f9 Aug. 1815. Óe hofstede trde. Zeven Lindonrr (binnenweg naar de Vuursche)
publlek verkochtl groot' 2l norgen bouw- en weiland net opgaande boorden en
IOO morgen heideveld, voor Í 19OO.
1 Jan. l-816. Gerechtsbode van Baarn en Soestdijk is TiJnen Klinkênberg.
f8f9. De Hoofdelijke onslag bedraagt f 11OO. Hoogst aangeslagenen zijn:
J. Huydecoper van MaarËeveen (op Groeneveld) f 66; C, Faas Eliae (op "Schoonoord't) f 30 en c]nr. Higgins (op Rusthoek) Í 40.
14 Dec. 1819. Jacob van Dijen aLs kleernaker vermefd.
1821. Schout is F. Pen. Raadsleden: Gerrit Veldhuizen, Jan ale Bruyn, Ari6
van Leersum, R. Peterse Keyzer en Corns. van de Vuurst - Baarn heeft lB5
huizen en telt 12J0 inwonêrs (nu 1O maal zooveeli) '
9 Dec. L823. Het KêrkbeÊtuur der Horv. Gem. bestaat uÍt de Kerkvoo8den:
A. v. Leersun, C. v.d. Vuurst en C. Uzerman; de notabelen: A. van Bleys{tiJk
Parvê (Rentneester van Soestdijk, LB23 - fB32); Z. Bode, ener. Predikant;
Mr. iI.A. Laan, Iid der Prov. Statên (wonende op irSteevl' edrr) en E. It{ooy,
veearts. Plaatevervangers 3 W. Horet en F. Mulder.
17
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20 Nlaart 1824: de bakkers zijn: Jan Butzelaar en Jan Tinmer.
28 Oct. 1825. Tot G emeente-ontvangêÏ benoènd Arend Tesselhof.
Aus. f6lO. ïs gehuwd in Baarn: Mr. J.J.P. van HerzeeLe en Jkvr. J.P. SÍx,
wonende op rrMes Dêlicesrt, thans Raadhuis.
18J1. Aan de Naatd worden twee kanonnen (16 ponder houwitsers) geptaatst,
dj.e op de BeLgen in den Tiendaagschen Veldtocht veroverd zijn.
4 April 7833, J]nr. J. Sandberg benoend tot kapitein bij het 26e BaL. Reserve
der Schutterij en inrt volgend jaar tot lid der Conulissie van Weldadigheid.
5.dpril 1814. Teunis van der Helden, logementmeester op Groeneveld, wordt
postneester aldaar. (Inrt Hotel was het postkantoor gevestigd; in Baarn
zelf niet )
Jl Oct. tBJ4. Eerste eteen gelegd op Soestdijk voor rt jachthuis van Prins
Hendrik (later de Grieksche kapel zijner Moeder Anna Paulowna; thans ongebruikt; men ziet het tegenover het huis van den Intendant).
18 Juni 1838. ftuimgraaf op Soestdijk Ís Jan Dijs,
2e Ma.i r .Q<A r., r . -.
r ËïiuiË";:";iji$'t;"iËË'í'ti;
Sandberg, Ri jksontvanger, tot opperbrandtree
opperbrandneester benoemd O
(wonende op I'Kerabergenrtl thans PenÊion I{ageman, Boschetraat).
24 Juni 1845. Aan Bastiaan van Deijen, kleennaker i-n de Oranjestraat, wordt
vergund een bakrersoven naast zijn huis te bouwen.
20 Jan. 1846. De bewaarschool- op ÍrBuitenzorgrr left 166 leerlÍngen.
5 April 1846. Tot gemeent e - ontvanger benoemd Gijsbertus Wilhelnus Veldhuysen
in plaats van Arend Tessefhof, die weg;ens blindheid eervol onts]ag vraagt.
17 Sept. f847. Jhr. J. Sandber8 neent eervoL ontslag als RiJksontvanger en
vertrekt naar ]Iaarlen.
20 Decenber f847. Eervol ontslag verleend aan G.iï. Vel-dhuysen afs Gen.ontvanger; P.F. van Suchtelen opvolger,
I Jan. l-850. Leden van de Raad zijn: J. Pen, burge,neester, J. Butzel-aar, .
J.F. Dieraer (was ïntendant van Soestdijk, LBtz t.ot l-BrO, woonde op Peking),
Z. v.d. Hoek (nuziekleeraar ) , [.J. v,d. F1ier, S. Schothorst en T. van de
Geer ( lo ger:renthouder in !t huidige Hotel Central t'tt Rechthuisr').
Besloten: den Dalweg met beuken te beplanten, in plaats van de SeveLde
f-ó Jut:- 1851. H.L, Brusse betrekt het Landhui-s rrde Eultrr.
29 Juni 1851. De nieuvre gemeentewet treedt in werking. Beëedigd als RaadsIeden: J. Butzelaar, Z. v.d. IIoek, E.J. van der Flier, Jacob Kroon, M.F.
Reeder en F.H. van tomrnelen. De twee êerstgenoemden zijn Wethouders.
Bezoldi-ging Burgeueesteï' f 3OO; Secretari-s J 150; Wethouder f 10; Ontvanger
f 100" (De Burgeneester J. Pen is tevens Secr.l Van Suchtelen is ontvanger)"
26 Maart 1852. E. liiirtz te Soest levert aan de Conmissie van Weldadigheid
een spinnewiel voor Í 9.
11 Dec. 1854. Wegens toenenende werkzaa.nheden ter Secretarie wordt een arnbtenaar aangesteld op Í 50 salaris"
22 Febr. 1855. De Kerkeraa.d der Herv. Ge!í. bestaat uit: Ds. Gaukes, A. KlanMu}der en G. v.d. Hoek.
dernanÊ, G. Maatkarnp,
"{.2. huisvrouw van Zilvester van den Hoek' tot geJI MeÍ 1855. Aaltje Hagen,
meent e -.uro edvrouw benoend op í 50 wedde.
9 Juni 1855. Tot 2e veldwachter benoend E. Hoes. (Eerste vel-dwachter l-s
Jan Boering) .

(Wordt vervolgd)

'- ) DE BAARNSE TAPIJTFABRIEK

o

llet lijkt nij, na een jaar, wel eens tJ.jd worden on te antwoorden op een
vraa8 die in het eerête nunmer van TVE onder het hoofd rrDe BaarnÊe TapijtfabrJ.ekrt werd gest eld.
De vraagsteller wilde in de eerste plaats weten of er neer bljzonderheden
ontrent dit bedrijf bekend zijn, o,a. hoe lang het heeft bestaan.
Antwoord: Zoals vraagsteller terecht heeft opgemerkt werd de fabriek in
1802 gesticht door Reinhard Scherenberg Jzn., zoon van een Ansterdans koopnan ,
In een bijdrage in het Maandblad van de Vereniging Oud-Utrecht ,ían !943
schreef DT. C.C. van der Graft het volgende:
Itliet jonge echtpaar (t.w. Reinhard Scherenberg en zijn vrouw Elisabeth Sara
van Polanen) vestigde zich op Peklng. Scherenberg heeft zich seclertdlen
ijveri-g benoeid on Baarn tot welvaart te brengen. Zo richtte hij in 1802 de
eexste Baarnse tapijtfabriek op, welke in IB37 (sic) nog beetond, en liet
voor de werklieden nieuwe woonÍrijken bouwen. Pexsoonlijk ging het hem echter
niet voorspoedig, zijn schoonnoeder buitte hen uit en bracht heo door haar
verkwistingen vrj-jwel tot de bedelstraf. Scherenberg bezwaarde gaandeweg aL
ziin bezit rnet hypotheek en vèrkocht ten 61otte op l1 augustus 1808 C1-eyn
Peking en Canton voor f 60.O0O,-- aan Konlng Lodewijk Napoleon. Hijzelf is
toen verhuisd naar Utrecht, waar hi-j zich o! naatechappellJk gebied bleef
bewegen. Na tle dood van ziJn vrouw, in lBfJ nau'ÍeLijks f1 jaar oud overIeden, vestigde hij zich te rs-Gravenhage, waar hij 7 october IB34 a1s een
vergeten buxger stierftr.
Het is ÍraaxschijnLijk dat Scherenberg bij zijn vertrek uj-t Baarn in 1808
ook zijn tapijtfabriek van de hald heeft gedaan.
Uit een bijdrage in de Al-gemeene Vad.erlanf,sche Le tt ero e feninBen van l8Z4
blijkt, dat deze toen is voortgezet door de heren Le Joll_e, Saportas en
Wils te Amsterdam. Zij voerden de directie tot 1B1O en handhaafden d.e fabriek, zoal-s Scherenberg deze had opgerj-cht, nalnel-iJk als een tapijtfabri-ek

van gewoon ko€haar.
In lBlO werd dit andets, toen Ernst Guetav Willem Cohen moderne machlnes
Ínvoerdê en de fabriek tot een zb hoog peil bracht, dat hij het brevêt krêeg
van fabrikant van de Prins van Oranje.
De bijdrage gaat voort met een hooggestêrÁd€ beschrijving te geven van tle
rdethode van fabliceren en van de vervaardigde produkten. Er is ook 6prake
van een behangsel fabriek, waarvan H.M.E. Cohen van Baren, zoon van de
tapij tfabrikant , de directie voerde.
Ook de Baarnse historicus T. Pluln wi jatde in zijn werk Uj-t de geschiedenis
van Baarn een afzond.ertijk hoofdstuk aan de Baarnse tapíjtfabriek, waaruit
bleek, dat de schepping van Scherenberg sj-nde 182? bergafwaarts ging, in
18J5 vrerd opgeheven en naar Deventer werd verplaatst. Daar kwan zlj a1s
Koninkl-ijke Fabriek rrde Prins van Oranjert tot nieuwe bloei.
Ten slotte nog enkele opnerkingen over Relnhard Scherenberg Jzn, Ik heb nij
afgevraagd waaronr deze afstammeling van vernogende Amsterdanse kooplleden
julst Baarn had uitgekozen om zich daar in L7 9I t,e vestigen en zijn fi-lantropische plannen tot uitvoer te brengen.
Het antwoord hiêrop neen ik gevondên te hebben i.n het feit, dat Scherenberg
in twee opeenvolgende generaties een voormoeder Deutz heeft gehad. Leden van
dit geslacht Íraren ïuin honderd jaar lang eigenaars van de hofstede De Eult,
onder Baarn, tot deze in 1758 door de Prinses Gouvernante werd Sekocht en
sindsdien deel- uitmaakte van het domei-n Soestdi-jk.

-6Deze verkoop had plaats een twaalftal jaren voor de geboorte van Scherenberg
ên hij.i6 later stel-lig met de o&geving bekend geweest. HÍJ was, wat nen
tegen het eind van de l8de eeuw noendê, de Verlichting toegedaan, want op
18 augustus L795, on9eveer 26 jaar oud, nan hij te t s-Gravenhage zltting als
Rêpresentant van het vol-k van Utrecht en werd tt8eïntroduceertfl door niemand
minder dan burger Pijpers, Pieter PijperÊ, de dichter van trEemlandsch Temper'.
Zoals de vraagsteller in zijn literatuuropgave verneldt is R. Scherenberg
ook, in 1807, de schrijver van een rrVerhandeling over de vereischten, die
bij het oprichten eener Fabriek gevordert worden, on zich van een goed gevolg zijner ondernening te kunnen verzekerd houdenl , dat door de llollandeche

Huishoudel-ijke Maatschappij net 6oud wêrd bekroond.
In hetzelfde jaar 1816, \íaarj.n zijn 'tBedenllingen over de arnoede, en door
wel-ke niddelen het aarrtal der arnen in Nederland zouden kunnen worden verninderdrt, werd hij door Koning Wi11en0 I tot lid van de staatsconnis6ie voor
het arnenyrezen benoemd. Vj-er jaar later schreef hij dan nog net H.W. Tyalenan
rrover de oorzaken der arnoede in Europarr.
Het lijkt rnij intussen zeep wáarschijnlijk dat de schrijver van de biJdrage
in de Algeneene Vaderlandsche Lettero efeningen van 182{, die schuilgaat
onder de ler.ize trPro Patria et Industriarr, niemand anders is dan Scherenberg,
voor wie op die najaarsdag in IB23 dê verzoeking te sterk geworden was, om
niet nog eens een bezoek tê brengen aan dq tapljtfabriek te Baarn, in aanmerking genomen de uitgebreide en deshundige beschrijvi_ng die hij daarvan
6d.1 .

0p 65-jarige leeftijd overleed. hij in Den Haa6, waar hij blijkbaar nog
het geb!'uikelijke bericht van zijn executeur testenentair. in de dagbladen vermel-dde hem al_s flin leven geattacheerd aan het
MíniÊterl-e van Binnenlandsche Zahen.
0 ; L , van der Aa, A;rreterdam.

r.arnbtenaar 1,ras, want

tit.eratuur:
Kort'Overzigt der Tapyt en andere
vtJ

daarmede vêrbonden Fabryken

te

Baarn,

zrrJiroLurJl1!.

Nevens lets over Tapyt-Fabryken Ín rt algenreen door E.W.G. Cohen, Dlrecteur
d.er Baarnsche Fabrykcn (Haarlem 1817) (In de Kon. BibL. te Den Haag nr.
]-355 G.2r) ,

Kort overzigt van een reisje van Utrecht naar Baarn, i-n het najaar van 1B2J

door Pro Patria et Industria, j-n Algemeêne Vaderlandsche Letteroefeningen
nr. VII, 182{, Mengelwerk, pp28{ vv. en pp33o \v.
Nieuwe Uitgaaf van heL Biografisch Woordenboek der Nederl-anden, d]..XVII in
voce Scherenberg (R).
Eene oude Buj-tenplaats, rnedegedeeld door J.G. Frederíks, in Dietschê Warande,
nr. I pp2{6 vv.
Johan E. Xlias, De Vroedschap van Ansterdas (Haarlem 1,905), dL"z pp636.
Uit de GeschÍedenie van Baari, door T. Pluin (HiLversun 1952), pp226 vv.
H. Hardenberg, UÍt oude papieren (Ameterdam) (1941), pp114 vv.
C.C. v.d, G., De buitenplaatsen Peki-n$ en Canton te Baarn, in Mb]. OudUtrecht, 1943, pp65 vv.
(overgenonen uit TVE jaargang 1, aflev. 9)

o

- (UÏÍ DE OUDHEIDKAMER
Voorlopig zijn er geen bijeenkomÊten ln de keltier.
De werkgroep is van pLan op 2 september a.s. weer bijeen te komen.
Mochten er leden zijn die ondanks de vakantj-eti-jd toch wat werk in
wil-l-en verzetten, dan ie de sleutel te verkri-jgen bij:
- Bep Grootendorst
- Jo van den Brink
- Jan v. d, Pol
- Edward Arnol-d
NÏEUWS

de kelder

HET ONTSTAAN VAN DE JUBÏLEUMBANK

Bij het naslaan van de BC van I92t l-aï ik enkele bijzonderheden over het
ontstaan van de Jubileumbank
Het is nisschien rvel leuk om dit in ons blad te zetten. Te aeer, ondat de
verplaatsing van de bank een ideê van êên onzer leden was' wat spontaan door
de Oudheidkaner werd overgenomen en nrêt succes is bekroond.
T. de Ruig.
"

írlrh1tb 'rA1'.ro.r )2 f ebrnarí
Dr. Thomas - voorzit r er

1923

G. van Bleek - 2e voorzitter
N.G. van Doornik - eecretaris
Mevr. Rutgers van Rozenburg-Van Hardenbroek - penningneeêteres
j . A. de Lange
Mevr. J.A. Veth-Prince
H.J. van Leeuwen

l4e

'T. Haarman
iI . Braat
Ere-voorzitter Jhr. Mr. J.l1Í.H. Rutgers van Rozenburg

o

(Burgemeester van Baarn)

12 apvíI L923
Conit6 Nationaal Huldeblijk voor 20 apríl
Bijdragen ze4den aan mevr. Rutgers van Rozenburg, Nassaulaan 5f.
26 arrrL L923
Uit de conmissie voorbereidÍng "Hutdebl-ijktt tot voorzitter Sekozen de heer
Patijn. Het is het voornemen der Conmíssie een Jubileunrbank op de Brink te
pl-aatsen. De Koningin zaL een gedeelte der feesten biiwonên.
9_nsÈ_r212
Voor het Hul-deblijk i.s binnengekoiiren een bedrag van í 2.072,40. Na aftrek
rraz' Lnotan hli ifl- Over f 2.OO2"25. Dank aan de mllde gevers.
2R ilrhi
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Conitê opgericht Straatversiering en vertichting.
Historische optocht.
ProAranma _4en4erd4Ë

?
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Koraalrnuziek
OnthulU-ng Bank
FloraIia-t entoon6t eIling
Wi j ding6samenkomst Kerk
Op de Brink: Mannenzang
ïn de Pekingtuin: Floralia-concert
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(v-rij.4ag)

Aubade

Kerkdienst
Grote llistorische Optocht
Muziek op de Brink.- Kinderfeest
llIinkêfneeL en et alagevre dstrij d

êêvèl1rêr'ai

2

êri

hd

qugust-Bs _192J

Kinderen zingen bij de onthull-ing Jubileunbank, daarna een genengd koor

Koraa}íuziek Crescendo
Verder ult6ebrei-d progralnna
Ygtr I a€__s n t_h*1: i n&_Peg!

Bij deze onthulling 'waren d.e vorsteliJke peï'sonen aanwezig.
sprak hen toe en droeg de rrBankrr ovel aan Burgeneester Jhr.

De heer Patijn
Van Reenen.

Pri-nses .Juliana onthulde de Bank.
De ontlerper Theo vàn Rijn werd aan Hare Majesteit voorgesteLd.
4OO kanderen zongen onder leidlng van S. Th. van Nieuwstadt.
BurgeneeÈter Vair Reenen was pas enkele dagen in funktie.
EXCURSIE NAAR Dtr ZAANSCHE

SCH"ANS

Zat erdago cht end. verzamelden wij ons vooï deze veelbelovende excursie bij
het Baarnse station. Niet aIle deelneners rej.sden net de treln naar KoogZaandijk, enhelen gingen met de auto naar de plaatÊ van besteening. Doordat
we de stoptrein noesten nenen duurde de rej-s vri-j lang (1á uur), In Amsterdan noesten we overstappen en om elf uur Ëtonden $/e op het station KoogZaandijk. De heer Van Schel-ven, een deskundigê op het gebied van molens,
zou ons rondleiden docr het ll-aatsje en wat vertellen over de mol-ens aan de
Zaan" Hij r,iras echter nog niet op hst station ên dus liepen wij alvast in de
ríchting van de Zaansche Schans. Ergens'.in het dorpje ontnoetten wij hem,
sanen met de nensen die net de auto ware[ gekomen. tiri.j liepen iloor het
dorpje heen en gingen even uitblazen in een restaurant. Na een tijdje te

hebben gepraat vortrokkên we naar de verfmoLen rrDe KaLrr, óên van de veertienf
molens dic er nog staan. Als je beneden binnenkomt zie je drie instal-Iatiee ï/aarnee genalen vrordt. Eén etage hoger konen de balken of assen uit de vl-oer
dÍe deze 5edeclten aandrijven. D.m.v. tandraderen kunnen deze assen in verbinding v,rorden gesteld uet, de zgn. koningsspil , die enkele etageÊ hoger
aan6esloten i-s op de víieken vía een ingewikkeld systeen van tandraderen en
aandrij fme chanisnen. Vanaf de balustrade had je een prachtig uitzicht over
de Zaan en de andere nolens.
De tweede molen die we bezochten was de houtzaagmolen rrDe Poelenburgrr. Deze

lras nog niet klaar voor gebruik in tegenstelling tot rrDe Kattrr die bij een
windvl-aag nog wel even rvilde knarsen en piepen. De rnolenaar, de heer Kri-jt,
vertelde bij beide moLens wat over de werkin6 en de geschiedenis. Op de
houtzaagmolen 1,ïerd vroeger bij weer en wind achttien uur per dag Sewerkt,
1n dc open luchti ! De rnofenaar deed dit werk dan ook nnaar tot zijn dertigste
jaar. De nol-en rrDe Poelenburgir heeft Been reling en er zi-jn dan ook a1 drie
ongelukken gebeurd op de JO.O0O bezoekers, aldus de heer Krijt. Maar deze
rèling zal er waarschijnlijk ook nooil komen, omdat dan de oorspronkelijke
staat van de nolen 6eweld aan wordt gedaan, Nadat er enkele boekv/erkies
weïden tekocht, keerd-en wij terug naar het reetaurant vraar heerlijke pannekoeken werden aeserveerd.

Na het êten, brachten yÍ1j êen bezoek aan de oude bakkerij van de firna
Weesanen. Na claar te hebben rondgekeken vertrokken enkele mensen naar huis,
terwijl de reet nog wat rondliep in de klej-ne straatjes met de groêne huiËjes. A1 deze hui6je6 zijn in de oude stljl gebouwd, naar ze staan er pa6
sinds 1960. lladat wij nog even iondkeken in d.e oude kruidenierswlnkel van
Al-bert Heijn, vertrokken we weer naar het station, vraar we een krrartier op
dê trein noesten wachten. 0n ongeveer half zes waren ÍÍe weer terug in Baarn.
De Zaansche Schans.is een openluchtrouseum waar je vele dagen zou kunnen
doorbrengen net de bezichtiging van nolens, oude huisjes, winkeltJes ên vat
al nlet neer. Wij waren er uaar êên dag en hebbên dan ook niet alles gezien"
Toch was het voor ons een zeer interessante dag.
Martin van den Boo8aard.

o

VUURSTEENKOERÏER

Vergadering gehouden op 16 juni j]. ten huize van Noortje BiJvanck.

1.
.

Openj-ng

kleine opkomet; waar blljft ledereen?
Bart Braat zit de vergaderi-ng voor, aangezien Betty Overeen
Éen weL zeer

afwezig is,

2.

vregenÊ

ziektê

Bestuursnedetlelingen
- De voorzitster, Betty Overeem,

gecft via Bart Braat de vens te kennen
het voorzitterschap te beëinctlgen. Dit wordt door de aanwezlgen betrèurtl; gelukkig echter verklaart Herbert Kwak zich bereid het voorzilterschap over te nenen, waarvoor a1le aanwezigen hen danken,
- Noortje Bijvanck heeft mevr. Dr. A. Knip bonaderd en haar gevraagd êcn
Lezing te houden voor de Historische Kring. Dit najaar heeft zij hiervoor echter geen tijd. Zrj za! wederon benaderd worden met de vraag dit
het konende voorjaa.r voor'onze kring te doên; Het onderrl/erp zal dan zijn:
de nens van prehiÊtorie tot nu.
- De Eutt.
Bart Braat zal de Íntendant van paleie Soestdijk borichten dat de opgra.vingen t.b.v. De jtult voorlopj-B niet door zul-l-en gaan. De iverkgroep
1s te k1eln on twee projekten op zlch te nemen. Het gevaar bestaat dan
dat êên van de projêkten verwatert.

J. Aktiviteiten
a. rt Hoge Erf (Kievitsdal)

Het onderzoek van de grafheuvels zaL ín de val<ant1e doorgaan enwel
op zat erdagochtend, ledere veertien dagen. Inllchtingen blj Bart Braat.
Verzanel-en 9.JO uur bij l(ievitsdaL; eerstvolgende keer 9 juli.
b. Aktlviteiten, voorgesteld door de ledên:
- Papeloze Kerk, nuseum te Borger, rnuseun te As6en (septenber a.s.)
- heÍdewandeling o.1.v. nevr. Addink-Sarnplonius, zle agenda
- 6chervenavond, bezoek aan Han6 Fokkens, ol<tober a.s.
- IezLngen/ vêrhalen (diars van Jaap Kruidenier)
,

- Ruysdael, Blarlcun, zie

agenda

-ro4. Rondvraag

Noortje: Brief van de heer Brouwer aan het bestuur van de ARVIE:
vril Bart Braat het secretariaat van de llistorische Kring
'
zLc}r nemen.

Het bestuur van de
Kri nr .ln.rnêroen.
q

Volgende vergadering
Donderdag 18 augustus a. s.

EEN OPGRAVIIIG

IN

\dOUDSEND

ARWï

op

zal de ledenlijst van de Historj-sche

bij Bart Braat, Gerrit v.d.

Veenlaan 2.

(FrI.)

keer had de archeol-ogische werkgroep van het Fries

museum en de
j-n
plaatsje
een
Friesche Academiê
opgraving
woudsend. Dit
1i6t even ten
noorden van het Slotermeer.
Eên van de inwoners wilde een boonpje planten in zijn achtertuin. Bij het
Braaf,{erk voor het plantgat stuitUe hij op metsefwerk" Nadat Efzin6a, die
gevraarschuwd was, was komen kÍjken, werd besloten de regenvraterput, want dat
bleek het te zijn, op te graven.
0p 4 juni on l-O uur rs rdorgens be.gonnen we, acht man sterk, te graven.
Het hele dak en een gedeelte van de vÍanden werden vrij gegraven tot op het
gronduater, dat ruim I meter onder het naaiveld zal . Aan de kopeinden van de

Deze

kvramen houten paaltjes en enkele planken Levoorschijn. Het gát dat nen
had gegraven om de put te netselen was duidelijk zichtbaar, doordat de put
in het veen zat en de rulnte tussen het metselwerk en de kuil met klei was
opgevuld. De put was van buiten aangesmeetd en de i-ngang was dichtgemetseld.
Na een 6rondige schoonmaak van put en hout'dêrk besloten rve eerst wat te eten"
Na het eten vrerd alle6 opgeneten en getekend. Ondertussen was er bij de
dichtstbijzijnde timmerman een haner en beitel gehaald. Terwijt êón de ingang weer opênhakte, srneten de anderen de kuil rveer dicht. De put bleek nog
vol helder water te zitten. Op het, eerste gezicht zat er verder niets in.
Toen Elzi-n6a door het gat keek, g]-eed ztn brilfekoker uit ztn jasje en verdwecn in de dicpte. Daar hij hem wel weer terug rvif de hebben, vrerd het gat
groter 6ehakt, zodat de ponp er docr l(on. Na een kwartiertje was de put, die
1,j{ m dlep was en ongeveer 2 m in het vierkant, }eeg, Een vrijwilli6er daal-^
de, nadat gecorrstateerd was .lat er geen ins boriingsgevaar was, in de put af !
en haalde de brillekoker op en nefdde dat er hier en daar langs de rand
te6eltjes zaten. ELzi-nga daalde toen ook af en hakte de tegeltjes waaïop een
motief zat los. Twee van de drie braken echter. Hierna rÍerd de put van binnên
opgemeten. Hêt dak was boogvormig en rverd voor het Srootste gedeelte ondersteund door een muurtje. De hele put vJas van gele IJselsteentjes gênetseld.
De stenen in de r,vanden waren vreeríd gerangÊchikt, nl. 2 lagen l-i8gend en lIaag op zin kant. De stenen in het dak zaten afle op hun kant, die in de
vl-oer waren liggend. De tegeltjes zijn uraar schi i nl-i ik later' toen bleek dat
de put ni-et geheel grondwatervrij was, in de put aangebracht. De tegelties
stamden uit de l8de eeuw" De scherven die rondon de put ziin Sevonden ï/aren
veelal- lTde eeuws. Het is du6 vrij zeker dat deze regenwaterput uit de l8de
eeuw stant. Rond ze6 uur ïras het 8at heleiíaal dicht en na alle spull-en grondig schoongemaakt te hebben vertrokken lue naar huis.

put

Gertjan de notler.
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haakje6 geplaatste bedragen zijn Ínclusief de verzendkosten.
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Geschiedenis.
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OPGRAVI]JGEN VXRRIJKEN DE GESCHTUDEL'IIS

Een groep Amerikaanse archeologen heeft het gebouw ontdekt waar in het jaar
j99 ti6r Christus dc Atheense wijsgeer Socrates op 70-jarige leeftiid ondcr
meer we6ens lrgoddeloosheÍdrr ter dood werd veroordeeld. Socrates moest daarna
de gifbeker drinken, Hij weigerde de hulp te aanvaarden die ontvl-uchten
nogelijk zou i aken, ondat hij van oordeel- was dat hij zich moest onderwerpen
aan de uitspraair van de r:echtbank.
Professor Theodore Leslie Shear Jr. van de univorsiteít van Pri-nceton heeft
nee6edeeld, dat het opgegraven bourrvluerk een stoa ís, een zuilengan8, zoals
die in het oude Griekenland. onder ineer langs de iïarktpfêinen voor:hrïanen.
Het gebouv,. ligt aan de westelijke zÍjde van de oude markt - de Agora - van
Athene, ten noordlvesten van de Acropolis. Dê archeoLogen hebben bij hun
onderzoek gebruik geinaakt van een verslag van de schrijver Pausanias, die
Ín de tweede eeuvr vóór Christus een bezoek bracht aan Abhene.
Hcel onrustig en niet erg fatsoenlijk bovendien schijnt het gegaan t'ê zijn
bij de herontdeld<ing van de Etrusj-sche stad Pina. Deze plaats iE ongeveer

vierhonclerd jaar voor het begin van onze jaartelling in de Adriatische Zee
verdwenen. I'len wist nog slochts, dab zij zich bij een van de uitnondingen
van de Po $oest hobben bevonden. De juiste ligging b1j- jkt thans gevonden te
zijn door de oestervj-sser en parelduiker Michele Nordi. Maar l,Íichele heefl
zich niet aangemeld om zLch te laten benoenen tot erelid v;Ln diverse historische genootschappen. iIi j is schuil gegaan in de moerassen van de delta,
vïant hij wist, dat cle politie hem zocht wegens verduisterin8 van eên aantal
r,vaardevolle kunstvoorwerpen, o"a. enige prachti8e rltruskiÊche vazen, die
hij blijkbaar a,l sinds jaar en dag uit de verdronken stad aan het opvissen
was gerveest. Hij werd bij dit vrerk gehofpen door zijn broer, ook a1 geen
aangenaam mens. Deze verbergt zich narneli jk in de noerassên omdat hii gezocht wordt op bcschuldiêing van moord.
Dat de Romeinón gelleldigó ïtegenbourrers waren, is reeds lang bekend.
a
In ltali'd zijn de voorbeel-den ervan nog steeds zichtbaar en ook in Engeland bleven er enige bewaard. Een van hun bekendste lvegen voerde van Londen in
de richtlng van Wales, naar ShreÍrsbury. Langs deze v/eg' i{atlingêtrêet 8eheten, is onlangs Lijdens opgravingen een poststation uit de Ronelnse tiid
ontdekt. Men vermoedt, dat men te doen heeft riret Pennocrusiurn, dat reeds
wordt genoemd op de kaart van Ántonius. iien mooi succes voor rustige oudhei-dsvorsers "
Opgravingen op de Zuidelijke punt van de Shetland-eilanden hebben aangetóond, dat de Noornannen die duizend jaren geleden Groot-Brittanniê binnenvielen, in het geheel 6een piraten en pl-underaarÉ waren.
De archeologen hebben 4OOO artikeLen opg.graven, waaruit een 6oed beel-d 8evOrnd kan l-rord.en van de levenswijze van de vikings. Ilieronder bevinden zich
veel- dobbelstenen, r.raar het etri-ge 'rvapen van de als oorlogozuchtig bekend
staande Noornannen is een iizeren bpeerpunt.
Er zijn ook potten 6evonden. In een van dc potten nerden nog overbli i fselen
van een dil< soort pap aangetroffen. De archeologen achten het mogelijk, dat
dit het beBiil is geweest van het in Engeland zo populaire Írh^rri ÀoÀll
(overgenonen uit Cobou\í - dagbtad voor de bouwwerel-d)
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GRAVE]Í NÁAR BODEI,ÍSCHATTEN ONDER }4ARI(T (DEN BOSCH )

Na de bouwvakvakantie zal- onder de Markt van Den Bosch, het oudste en hoogstgelegên deel van de stad, een archeologisch onderzoek worden ingesteld naar
prehistorische en vroeg niddel-eeuwse bewoning.
De historici stel-len zich op het standpunt dat de Hertogstad tang vóór de
Seschreven geschj.edenis is gêsbicht en dat ook de Roneinen zj-ch er hebben
Sevestlgd. Een eerste bewijs hiervoor was de vondst van een Roneine vooriaadvat bi.j de restauratie van het pand rrDe Morj-aantr aan de Markt.
De opgravingen onder leiding van de archeoloog drs. H.L. Janssen acht nen
van l-andel-ijk wet ens chapp e1i jk en historisch belang. 0nder zijn leiding
worden |ot 215 neter diep sl-euven gegraven drvars over de Markt.
Het is niet waarschijnlijk dat er daarna rond het standbeeld van Jeroen
Bosch nog autors geparkeerd mogen worden.
'Men nr-il- de Markt herinrichten tot een rustiek plein, waarin bodemvond6ten
van muren en funderingen . cntuce] ecn rcl gaan mcespelen.
(overgenonen
GRENSPA].,EN

a

uit

De

Tclegraaf -

Woonkrant )

EN MARKESTENEN OP MONUMENTENLIJST

fn de geneente Losser zijn negen grenspalen en acht narkestenen op de ontwerplijst van beschermde monumenten gepfaatst. De grenspalen dateren uit
de veJrtiende cn vijÍtiende eeuw en zijn voorzien van jaartallen en een
gebeeldhouwd wapenechild. De rnarkestcnen zijn uit de late middel-eeuvren en
werd.en geplaatst ter a-fbakcning varl bepaalde terreinen.
Voorts zijn nu j-n dezclfde geneentc besèhernd de boerd:rijen rrHct Gcwaardê
Erve I{onj-gloii, rrDe Lange Wiggerrt en het rtWónncrshoes dc VLakesbekkerr.
ook kwan ccn voormalig tol-huis op de l-íjst.
In Sassenhein ,i{erd de monumentenlijst aah6evuld met het rrHuis Ter Leederr,
dat oorepronkelijk een niddeleeuwse ridderhofstcde was, naar na een brand
in de vorige eeuw werd herbouwd, de daarbij bchorende oranjerie, twee bocrderijen waaronder rrrt Kraaicnestrr en een negentiende- e e uws toegangshek.
Elders in het land zijn boerderijen op de lijst gekomen i.n Bodegraven,
Drlesun, panden in Delft, Epen, Nigtevecht, Roermond, Valkonsvraard en Stad
Delden. Deze bocrderijen en pandcn dateren uit dc zeventiende tot en net
do negenti-ende eeuw.
In Hillcgon kwam ecn achttiende-eouwse pomp onder bescherning, 1n Naarden
ocn fortencomplcx met slui,sje, in Ten Bocr de in 1B4O gebouwde rogge- en
pelirolen en in Oirschot ecn nogentiende-eeuusc landarbeiderswoning.
(overgenomen uit de Staatscourant I2-4-t77)
ARCHEOLOGEN

VINDEN ARCHITECTENB{IREAU UÏT FARAOTIJD

Bij op6ravingen bij de píra-rnide van Farao Amenc&het, uit de lzde dynaÊtie
(rond IgOO v. Chr.) in Dasjoer, ten zuiden van Caïro, bebben Weetduitse
archcologen een Archit e ct enbureau blootgelegd. In het bureau zijn kennelijk
dc planuen voor pj.ranidenbouïr opgestol-d, De archeo]ogen vonden delen van een
7O cn hoge kal-kstenen naquette van een tot dusvor niet ontdekte piranide
var een Farao van de lJde dynastie. Het model bovat het hele ingewikkclde
etelscl van kamers en 6angen. 0n1ang6 ontdekten de archeologen ook de verborgen ingang naar de pÍrarnide van Amenemhet.
(overgenonen

uit

Cobouw

van 21 aprtl 1977)
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In hct Noordbrl.banlse Dusscn zijn tien boardcrljcn cn een voorualigc
herberg op de aanvullcndc fijst van bcschermdc monumcnten Seplaatst.
Dczc boerderijcn - enige behorcn tot hct zogcnaandc dwarsdecltype net
invloed van late VlaanÊe schuurvorm - dateren uit de achttiende en negenticnde eeuw. De voormalige hcrberg is een gebouw uit de achttiende eeuw.
Ook elders in het fand kwancn boerderijcn onder bescherning, zoal,s in
tandsmeer, Elburg, Maarhuizen, Riel, Rcssen, waar bocrdcrij rrDe lÀloerdrr
op de lljst kwar, Ferwerd, iíaar tevons twee panden en een schuur onder
beschermi-ng kwaaen, Hall-um met een achtti ende- e euwse boerderij en twee

pandcn uit dczclfde ti jd,
Ook in Ovezande, Aardenburg, Oocs, Groningcn, Alk;raar en Zecriip ziin
panden in besch::rming genomen.
Zwiep kwam op de lijst met een stenen schuur ult 1866, Goor net het uÍt
1841- drtut"tràe grafiionument van fhomas Ainssrorth, Ornnen met cen korennol-enO
uit 1862, Dcn Haa6 mct een gi.)tijzercn brug uit 1885, Witp mct een koetÊhuis uit 18J5, Dcventer rnel het Grote en Voorster Gasthuis dat het jaartal
1B)B draagt cn ten sl-otte S1i-kkervecr nrct do resten va.n het Huis te ï[oude.

Dle resten dateren uit
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welke werden opgelei-d door
e-archivaris, Dr. J.E.À.ï. Struick.
Vertrekpunt; Vanaf de visafslag op de Vismarkt.
Vertrektíjd: Op zondag on IO.JO uur v,m.
Duur
: 1,] uur ,
vLJZen : VOIWaSSCnen J 2r>l), kJ-ndCrCn t/m Ir Jaar J t,)U.
Kaartverkoop:
v

er Àw u},
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uv

WV, Srnakkelaarsveld/Tunnel-weg

b. restantkaarten bij het vertrekpunt vanaf een haff uur voor het
van de wandeli-ng.
Opmerking: Het aantal- deelnemers is ongelli:iteerd.
Doorgang: Afle vrandclin8en gaan door bij lveer of Seen ï'reer.
I rlGrachten- en wcrventochttl
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rz en
10 en
7 en
{ en
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29 irei.
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-L2HET GEMEENTEMUSEU'{ TE DEN HAAG
Het geneentemuscurtr, waar nen een hel-e dag

in rond kan dwalen, heeft op
allc kunstgebicdcn wef iets dat het bckijkcn waard is. Aangezien wij
naar een nÍddag de tj.jd hadden, ken ik dan ook niet a1le onderdelen beschrijven. Er iÉ een vrij 6rote afdeling r,vaar schilderijcn on naquettes
iets laten zien over de hi-storie van Den Haag. O.a. wordt veel aandacht
bestecd aan de
zaaL.

bouwges chi- cdc

ni-s van het Binnen- en Buitenhof en de Rj-dder-

In andere afdcllngen van het nuseun hangen werken van Mauve, Mo.ndriaan en
Brsitncr. Nu en dan loop jo tegen ocn dcur aan waarachter cen komplete,
in oude stijl in6erichte, kamer schuilgaat. Ook is er ecn zaal mot grote
hoeveeLhcden oudc nuziekinstruucnt en uit heel Europa. Dcze afdeling is
erg uitgcbrei-d:, zo kan ncn rr bijvoorbcrld ecn vitrinc vol oude strijkstokken bakijken. ook 6taan er antieke pianors, \raarbii de snaren rechtop
staan en cr dus eon uitbouw naar boven is.
Nog cnkele opnerklngen: cle toegang ls gratis en vocr fiefhebbers var
reprodukties is er olke zaterdag ecn ruj-lbcurs van afbcel-dingen van 6childeríjen. Ook zijn cr vele bockjes te koop van gewrzcn t cnt oons t ellingen
en enor& veel diat s en platcn van EÊchcr.
Voor de nensen, geïnteressecrd i-n archcologie, kan ik het boekje lrGrieks
ceraoiek uj.t de oudheidl aanbevelen. Het is geschrevcn door W.H. dê Haanvan de tltliel. Het is uitgcbracht in 1973. De prijs ie í 5,5O.
.Martin van den

Aanbevolen boek:
trllonderd êeuvren llederfandrr, uit de serie
hreo 1O6Q Hoi h.'rrnl. ..a. stukken vsn:

BooEaard.

Antiquity and survival t s-GravenDr. J.J. Butler, J.A. BeÈke r, Dr. P.J.R. Moddcrman en Dr. J. Huizinga.
Waarschi-jnlijk is dit boek niet necr tc verkrijgen maar ni66chi-ên iÊ het
nog ergcns te Le cn.
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van avondcn, goor6aniFeerd door dc Historischc Krin6
28 septenber : l-ezlng te houden door de hecr Siikvoort van het Ncderlands
Programrna

20 oktober
l-6
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:

r

:
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:
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nma*i

iicerestein

Olenluchtnuseum te Arnhern, 6etiteld: rrHct Nederlands Openluchtríuseun vJaaron en hoetr
Iczing t: houden door dc hcer Vrijlaird ovcr de opgraving
van huize Ruysdael tc Blaricum
lczing te houden door de heer Brouwer Sr. over Goudse Glazen
verguldavondje o.1. v. mcvrouw Astro

selltemberroktober en nover.rber worden gêhouden
te Baarn..4.anvang 20.OO- urir.

aan de Zandvoortwep5

in

Caf6

o

IderkAroep Archeoloeie.
Stadswandeli-ngen in Utrecht

1. Grachten- cn wervcntocht op zondagcn
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