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Orgaan van ds El.atorl.sche trrfurg
rrBaorrerr. V€rgchlJnt naand€IlJk8
- (bebaLve 1u rle zouernaatd€n).

Redaktle:

lÍeyr. L.!Í.

Bl Jvanck-Dln8€Da[E r.

dg heren G. Brourer en

J. Krui.dorl€r

!íevr. L.l{. Buvanck-Dl.ngêlars,
Van Reenenlaan 10r Baar!
TEl.: 02154 - I28U.
DaSoUJkE BEstuur van dê verenlglng:

Y99rs1!!e!
DE beer G. Brourer, Sophlalaar ,9t
Baarn. Te1.: 141tI.
99939!3:e!9e
lí6J. U. Rel.tana, ZanilvoorttE6 ISO'
Baarn. [et.l'16189.
Pesslsssgge!g!
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E. v.d. Steeg,
Eel.: r?5?r.

De beer

Baarn.

Eahalaa.n ,9,

lr6-voorzltter

}b.

C.C.l.t. Collard.
Inboud van dlt nu!!êr o.a.!
Varr koopnalsbrle I tot daSblad
(dee1 2)

sn al€ GoudBe Glazen
(o3! lrtleldr rrg)

, Oouda

oaderzoek vatl a]ch3oLo6lache
volalÊt en door bet R.O.B.

-2EEN ARTIKEL OVER BAÀRN?

Eelaas nl.et.

redahtle noet zlch hiervoor verontschuLdlgen; ondankÉ priDa voornenênê
het nl-et gelukt on, gebruiknal<end van dê archieven van de tliÍêrkgroep
Oudhêidkaner, over one dorp een verhaal sanen te stellen.
Jaep Kruidenl€r, 6ên van ile rêdaktie1ed6n, heeft een paar avonalên getracht
zich af te zonderên Ln de keLder (tersiJL vlak biJ hen drlftlg rerd 6eschilderd), naar hij werd toch afgeleid en benerktê dat deze €nk€le aVon.lenonvo1doendewarenonietsbehoor11Jketeschrijvea
Geal€8eu onderzoek kost se1 rat neer tljd!
Wèl bleek da! er genoeg nateriaal voorhanden le in.de keLdêr on éán of
neer artlkelen te publiceren en daaraloor tegonoet te konèn aan d€ ÍeDa
van veel van onzê leden.
De
i-E

ïIerkgroêp oudheldkeuner

:

BEZORG ONS

I{EEA RXITSUA

-

}IIEI'IflE

S.V.P. KOPIJ OVER BMRN!

SECRE"IARESSE

heeft zich, vanaf 1 septembêr 1977, bêreid verklaaral het
gecretarÍaat van de vereniging op zl.ch te w1llen nênen.
Het bestuur le dáar blJzonder bIÍJ nee. Een dergelijke funktie kan nl-et
onvervuLd bllJven; aan aleze 61èutelpoEt blnnen de vereniglng ên binnên
het bestuur Ís veel werk verbonden.
WiJ veneen Meta dan ook veel genoegen en êterkte net aleze funktie.
Meta Reitama

INLT|IIEREN KOPIJ

NoplJ, Lngeleven{ voor de 10e van de naand, rordt ln
rrBaernerr dat in d1e naanil verschlJnt opgenonen.

O

\

6. À Lcpdrrr, rtrdhub Ect dr errg, Cnvucr

lTdG Gcuw.
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-tOT'ER GOI'DA EN DE COUDSE GIJAZEI{

In het Laatete auÍner van rrBaerneii staat l.n ale ag€nala verneld dat ile
lezlng valr 16 novenber a.s. a1E aat.1 43rqgt rt0oudes Glazenrt.
Dêze bek€nd€, nen na6 Íe} ze8gert beroende glazon van de Slnt ilanekerk
te Gouda geven Etof gerroeg voor E€a Lezlng, die een h€Ie avoad ka!
vullen.
'--Maar de oorsproDkeliJke bedoellnt van deze lezJ.ng Ía6 o[ ook de hlstorló
tê yêrtgller.

o

te

rat over haar hlstoriEche nooune[te[
baar nonulenten zulle! ter llluetratle
vertooàd Íoralen. Vaadaar dat dê têzLhg alan ook a16 onderserp zaL hebben
rrqouda eu de Goudge GlazeDrr.
Deze etad rae J.n de Mlddeleeuren de vljfde in de r1J der belangrtJke
Etgddn vaD Eollatd 6n Íerd pae later aloor A[etêrda.u naar ile zesde plaat8
verdrongeb. En over zot! Êtad le beel rat te vertellet.
Daar lE' ale belangrlJkE verblnillng tu8sen IiIEEel in Gouue, d1e 1n de
Hiddeleeureu de enl.ge toegelaten vaanoutê rae tusEen het zulden en
noorrlen van Eolland.
goevêêf er ln de Loop der eeutretr 1e vErauderal beriJst cte verilri.Jnlag van
een bterlndustrie en eên LakêrbLJverbeld. Ook bet biJna verdnJ.Jnen vaa
pottenbakkerJ.J en en een plJpenÍ.ndustr1e.
W€Lvaart bracht Í.D Oouda een etadbule voort, ctat enJ.g Í-n baar êooit LE
en zo s1êrllJk dat het bewonderlDg v€ralÍênt.
Er kràr ook edh f,aaggebour, ln 1668 door Pleter Pogt gebourd, vaB eeD
etlJl zoale er [aar ênkel€ 1r Eolland zlJD.
EouÍêtrIang f,a€ er hat Slnt CatharÍna Gaathul.s, dat nu bet Gouáee.ltugeu!
herbergÈ. Vooral dê daarJ.n aanvezlge ChlrurgiJns-Olldekaner u1t 1669 toet
oude chirurgLeche lnetrunenten en de antleke atadaapotheeh ztJn proukJuselen van dE verzaneling oudbeclen.
guLzo rrDê !{oriaaatr, een fraai l/ile-eEuvs koopnanehuÍE, Ls lageri.cht a16
pl-Jpen- en aard€r€rlDuaeu[. E€t bekotldê Gouda Plateel 1s daar te beronvatr dê] Etad Oouila

bebandeleu en

DLar'è van de Etad eir

cleren.
De geechled.oÈ16 van de stad

uet haar rlodu[ênten za]. net het vertongD ya!
ds dlare rel het eer6tê gedeelte van de avold vullen.
lfa de pauze zullon de SLnt JanEkerk en dê Goualae oLazen de aanilacbt
vra8ên. Dê26 kerk, êeD neêr tlaB IaO lgter Lang6 krulabaÊll1Ek, bet
taatEt herboural na €€r zrare braad ta L552, bezlt eea achat aan gebrantlechilderde ra[€!. Vooral de ranea dÍe genaakt ziJD doo! alê boroeDde
glazenÍera DÍrk en Wouter Crabetb zlJn vereldb€roelal. Eet ta een dêr
ielnl.ge kerken t! do gêhele rareld dl.e 5ebeel nêt 8eblard6chllclerdb
ranen lE voorzl€n. VÊin de kerk en verEcbillendê ra[en zuller dl.arÊ vertoond .rorden

K. ErourEr

-440Q JÁÀX

Sr.

ELISASiErrr GASÍ$IÍIS

Vri j atagnl.dalag lO septenber jI. opendo de burgenêe6ter van Aneref,oort de
rr4o0 jaar Elieabeth Gasthulsrt. '
tentoonstelllng-dlrehtèur
van Flehlte, hiold een korte, boeiende l.nleictl.ng.:
De hêer Fllas,
I{1. J vertêlde hoe ElLsabeth alE 4-Jar1g neisJe blJ haar toekonstl8è êcboonouders Í-n huis kwam, op l4-JarJ-ee leeftiJd trourude en op haar 20ete a1
wetlure wa6. Eli.Êabêth was 24 Jaar toen ziJ overLeed.
In d1t korto lêven bet.ekende ze toch zoveêI, dat haar naa.n rtu nog Eteêds
voortleeft. Ze heeft veel goed geclaan onder het arnate alêel van ile bevolking. Zo deelde z€ orar brood u1t, dit tot nienoegen va.n haar êchootrfan1lle. Eene werd haar door sen fanlLlel1d gevraagd wat ziJ j.n haar
rachortrt verborgen hiel,d. Ze vouwdo het open en J.n plaate van brood 1agêr
er rozen.
Zeer toepassetiJk etonden êr op de tafel naaEt het epreekgeetoelte l.n cle
A8athen Kapel, waar het offlctëIê gedeelte plaatavond, zacht rose rozelr.
Later verteLde cle heer E1laê dat er rozên ziJn dJ-e de naan EliEabeth
clragen.
De tentoonEtellllg

zeLf is l.n F1ehlte, waar we door de Etadaherauten net
nuzlek strden ontvaagen. Deze tontoonstellin8 onvaÈ een overzlcht van de
zeer eenvouillgo ziekenverzorgLng van toen tot het ultra noilorne EllsabethzieketrhulÊ van heden.

,dt gehouden
De tsntoonstellÍng wórdt
Áêhoudên tot 20 november
no'
êrê. €D le Beop'€nd van
dLnedag tot zateritag van 1O.OO uur tot L?.OO uur en zondage van 14.00 uur

tot

17.00 uur.

o
EET BOEK VAN PTU]M

-'

vereniglng bezLt oen exenplaar, zlj het een heralruk.
Voor de8enon die i-n ilit boek zÍ-Jn geïntere6Eeerd: het boek van neeÊter
Pl-uln bevindt zl-ch la de k€Id€r ofwel Itonzerr uêrkrulntê.
Qnzo

I}T SEf, NOVE}ÍBER.}fl'UMER VÁI{ 'IBAEIWEX

Van Koopnanebrlof

tot

OI{DERMEER:

Dagbl.acl

(slot)

-5VÀN SILEOUENÍES EN EEN RAADSEL

Ult tle achttlende eeus l.e oDÊ een groot aalltal zrarte Íea profll{ portretJee, à Ia ellhouette, overgebLeven. Uo danken dLe naam aan Bên Franee

,'
.

MLnleter van Fl.nancLën, Etienno de Sllhouêtto, dle onetreeke L757 zull,l'g
in8rijpende fl"ska].e naatregelea nan dat nen zich a].getreen rrultgenergeldrt
voelcle..Àllee vat er toên arneltjk of verech!í'aald uÍtzag kreeg apottenaler.ï
wl-JB aan zijn naan rrà fa Sllhouetterr toegêvoegd.
Uaa! al.leen de kJ-elae schadusbeeltetieeen, zo beecbelden ên annellJk J.n
vergellJking net bet gescbiLderd portret, hebben ile naan van dê Mlnieter

van Loul.Ê XV tot in onzo tiJit behoudon.
EeÈ nakea van zulke echaduvbeel.den ÍaÊ een gellefd gezelBcbapaspel in de
achttiEtrAe eeur, tlat uit6roeide tot een Íare rage naa8t h€t nuelcorên,
hdt daneen en hêt spelen van charadeE
In veel gezelechappen hle1d nen zich ook Braag bezÍg net het elkaar opg€veD
van raadael-a, vaak heel roel}lJke, ao[Ê 1n veravorn.
Mocbt.u ervoor voelen ur kracbtEn ook eene te beproeven net een tlJdverdrlJf van oaze vooroudêrê, da[ kunt u Ln bet ondorgtaaade raadgel tre11icht
e€n glachiLts ge].egenheiil viuden.
0n u rat op weg naar de opJ.osËJ.ng tê brêngen: het raadeel zelf lE 4&,!, la
de acbttienale eêuví Bend.akt en doelt op iete rat iedere l.nwonêr van Baarn
en naar 1k aanneen ook van Soest kent.
OploeeJ.ngen kunnen wordsn lngezonden aan ile rerlahtle vó6r 1 decEnber a.e.
1n êen gesloton couvert en net vernoLdlng van do naan va! de lnzênater.
onder de iazenders van de ju16te oploesiu6 zal oen.bookenboa ter raarde
van f '15r-- worden verLoot.
:

Eee4esI

'7
.'

Een tlJdperk ilraagt de naan van nlJn eubetantLe,
voeg e! eea Letter biJ ên LuJ-Eter sat 1k dan zÍe:
een korte epanne tlJile al.a rt Ealnt !.n de rouclen,
oerkreêt van het ÍlLd, rt ge6lacht, het zÍJ behoudenl
Ontleedt de naan der eoort -raarLa nen afbeeldd! niJr
dàn vindt ge I t eerate dêe1 f,el in de naatsc.bapp{.
Eet tweede deEI l.€ wàt ale 6piegel- bleatt,
aan l.eiler dLe z:l,ch êrin seer6ploge).il zlet.
Onkleo cl net EêD beecheiden faan,
ctraag lk ooh nog eên eigen naa.r,
{.1€r belften nen BoB LnnEr hoorÈ,
geliJk tle helftea BÍ.Jner soort:
Bedenk sa! troebel ls en nat, ,--beeldend eên aLecbte klarli eteede had.
Keer daa no8 on ter treods stede,

It contrast

van gulhêl.d l.n

rt

verl€d€n.

''1il/1"'t^

và"tfi-

-6IIIT:.COURAI{TEN EN PÁ],ÍIILETTEN 70O JAÁR NIEUWS

IN

.AMSTERDAM

Samenetelling: novr. E.Z.R. Cohen (secretarie van hot Nsderlandach Persnuseun), Oude Turfnarkt L51", Areterdam.
R.F. van Drlesun
G. Kerkhof

Dr. U. Schnelder
R.Ch.H. Sten
J.E. fhedlnga

V.AN KOoPI,1ANSBRIEÍ'

ToÍ

DASBLAD

(aleel 2)

Aanvang zoventiende oeuw: gedrukte krantên
r

In wls6elrêrking tu6een geechreven krant en vlugschrift ontstond de eerste
gedrukte krant. Kranten worden gekenuerkt atoor:
1. Actua]-l.telt. Eet geachrlft noet necledelen wat rrin actutt of gebeurende ie.
Iliertoe zj"jn 1n tle eerste plaats geregolde poêtvorbindLngen vereLet, rlL
dlo actualltelt althans buiten ale dlrekt€ ongeving konen.
é.. berlodlcl-teit. Het geschrlft noot net regelnát1ge-tussenpozen verschlJnon.
Zo verscheen een krant J.n cle.zeetlonde eeus naandeliJke, in de zeventieode
6n tchttl-ende eeutr rekelijks, in de negentLende eeuy dagol-ljke en ten
ELotte tle laatste honderd jaar neernalen por dag. Eon halfJaarl-J.Jkê
druksel kan raen echter noeil1-Jk trpêriodlekrr noenen.
5. Contl-nuÏ.teit. Elh. nieuw nunnei i6 ee! vcrvolt v"a Uet voorafgaande.
LetterllJk betekent dit een doorlopende nunnering, een vaste titel. êD
eventueel doorgaa! waar nen cto vorige kèor gebLeven wa6, naar Later lE
ileze continultel.t ook flguurlLJk: de goeetellJke orl'dntering van de krant.
4. PubllcLteit. Het geechrLft noet een zo Broot en brêed nogeliJk publisk
borelken. Dooa de hogo abo4nomêntêkostên was dit nog lalrge tlJd noeiliJk
te verwezenllJken ; oon gê6chreven krant koEttg ongtreêkê 1600 zorn tlen
rlJksalaalders per Jaar -, maar hier wortlt ln de eerete plaats gedoéL.d op
hêt inhoudeliJke aspecti een krart net ult8luitend beur8noterlnsen voLaloêt nlet aan deze voorwaarcle. .Overlgene giag nen tot diep in de achttiende eeuw naar het kofflehul-a yÍaar non de daar aaawezl.ge krant(en) kon
I62en.
IÍanneer het vlugEchrlft net rogelnatlge tusaonpozên net een vaste tite]- en
doorlopende nunnerl.ng vorachlJnt, 1E aan bovenvorneldo voorraarden voldaan.
fiet lE niet net zêkerhêid vast te etel-len wanneer voor hot eerat zorn 8edrukte krant verEchiJnt. Do vroeget bekencle dateren ult 16O9 en Íerden in
i
Dui.tsland uitgegevon. Eoe bet ook z1j, de Dortigjarige Oorlog leverd€
geno€g stof op voo! Caepar van ïIl1ten en Broer Jansz. on J.n reep. 1618 en
1619 ln AnEtorcial kranten te publíceren.
Caepar van Elltens krant, ale trgourarto uyt ltallen, Duytelandt, &ctr, v€rscheea naar alle raarschiJn].lJkbeld voor het eoret tn Junl 1618. Bet bestond uit êen Gnkelvouctlg blad van kfein folioforraat, aanvalrkeIlik elecbte
aall êén kant bealrukt. De Engel6o en Franse êdÍtieÊ, alle híervan na 162O
verEchenon, geltlen tot nu toe ale cle oudete En6elÊê on Franso kranten.
In 1629 werd een aloorlopende nunnerlng van de bladen ingevoerd.

o
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o

Broer Jansz. publlceercle dê tttlJdlngen uyt ver6cheyden Quartiorsltr, lederè
vrijda6, waarschlJnlljk voor het eerst ln februarL 1619. Deze concurrent
van Van llllten zou volgenÊ Dah)' de etamvader van het oudEte courantierageslacbt ter rerelct ziJn. Bekend iE bet extra-nunner over de terochtste1.LJ.ng van Van Oldeabarnevelt, een levêndi.g en zeer poraoonliJh relaaa
van de gebêurto!1saen. In het algeneen waren Broer Ja/l,ez. r berlchtetr
nincler uitvoerlg dajl dle var Van ll1lten, terwÍJ1 de belde krantea lnhoudolijk welnig verechlLden.
Ib.dê zeventiende en achttlende eeuy brelddê bet aantaL kranten .z1cb aaanerkellJk dt. Z" rertlen actueler en verechenen a]. 6neL drl.ê[aal per rêek.
In dê benadêringsrlJ ze veranderdê echter nlet zo vecl; het in hoofalzaak
buitênlandae nleuwa werd zonder oplnlo llyeergegovên. Toch waren d€ Franeta118e kranten, dLe in EolLand ivêrden gedrukt r- dê ttcazêtte dê Leyderr sas
re1 de bekendste -, in Europa'u1te'rnate populalr. }{en kari rustig Êtellen
dat tleze een rlouLnerende poêl-t1e lnnatrerr; cle ro1 speolden van €on Boort
wereldpers totttat tiJdens de FransE REvolutie en het llapoleon-reglne tle
Engelêe per6 deze plaats zou innenen.
In Journal-l-6t1ek opzlcht trad èr in de Eollandee pers een verand,erlng op
ten tiJde va4 de 'patriottenstrijd. Do ksestie pro- of antl-OranJe bracht
ate genoedele4 êterk i! bêroêrlng en re zien ln de.kranten,dan ook een
vergchul.vlng van de objectleve, klourloze inlicbtin8 naar een pol.itlsksubfuctteve toellchting. In alJ.t verband kan tle anti-OranJe ttDe PoEt van
den Noder-Rhljnrr worden geàoend, dJ-e tussen'1781 en 1?87 onder redactle
van Pieter rt Hoen de.buitenge*oon ho8e oplage van 2.40O exenplaren berej-kte. Ook na dê nederlaag van de patrJ-otten l.n f787 bleef het polLtleke
e].enent gehanalhaaf d, raarbL J gebeurtenlssen j.n Frankruk êen centrale ro1
speelden. De rr0prechté Haarlensche gourantrr €totld poeitLef t€genover de
gebeurtenissen, tornrlj]. de oranJêgEzLnde rtr'a-Gravenhaa6eche Coulantll
uiteraarcl ecn vlJandi6e houdlng aanna.n.
De grondret vaa de Bataafgê RepubJ.iok erkendo de a].ge[ene vriJheÍd van
drukpers. Hoerel blernee eon elnde kÍa.n aan de praktieche cenauut, dl.e
in ile zeventiende en achttiencle eeuw nog wel eons werd toegepaet, kwam
er voofal na do lnlljvj-ng van Neclerl and biJ Frankrljk de perscensuur van
Napoleon voor in tle plaats. Hleroêê had Nealerland: af getlaan a1e Europeee
Peri;cebtrun.

,

18lf trad er eon perlocle van journl] ieti.eke apatble in.
ebukt onder zware financlël.e lasten (o.a. do Ín 1812 tngevoerde zegel:belaetlni) en do lageneen hoergenals lttan Sa]"le-geeetn, konden de kranteni
zlch nauwelljke verder ontploolen. ?evene voêrale Willen I een repreeslevè
per8polltleh a1e reaktie op de 6ona bêftj-ge Zul.de].j.Jke gppoeÍtlo.
foch zl.jn tree ontrj}kelln8en i.u dl.o Jaren van nl.et gerln8e betekenÍs
goreeat. Eet Algoneen Eandelsblad verÊcheen aÍnde I oktober 1830 dageliJko
on-.-rÍêrd daarnee het eerste dagbtacl on in 1848 nêrd de alSehele vrlJhel.al
van drukpers afgêkondigd. Aan dat laatete kon paE inhoud worden SegeYêD
toetr op I ju]-i 1869 de zêSeLbelaetlng op krant en advertentle veril opgeNa

G

hevea.

(rordt
LEDENLIJST

l-eur ll.d:
De heer R.

de

BÍe, Snutslaan 6,

Baar!4.

vorvo].gd)
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Inhoud: 1) Kursus rrl,êvondê Stenenrr êen blijvend Eucces!
a) Uitbreidlng aktiviteiten van de Stj-chtlng Nederlandee Bouwkunst
a) Uitgave kwartaalblad rtLevende Stenen .
b) VerdubbelLng aantal êxcursi-es voor kureisten.
c) Nu ook excursles voor nlet-deelneners aan tle kursua, dus
voor ledereen net belangstelling voor de (oude) bouukunst
van onÊ land !
De Stichtlng Nealerland6e Bourykunst (erkend door de Mj.nj-ster vao Ondersijs
en Wet€nschappen) 6eeft elnds 1975 de kursus rtLevende Stenentr uit. Deze
door CRU gesubEidieerde kurÊus over nonumenten voor ledereen alle belangstêtLlng heeft voor de (oude) bouwkunst in Nederland (onderwerpen o.a.:
beechernÍng en nilieu, dorpen en 6teden, kastêJ-en, nolens) telt l-nnlddels
27OO deêlnemers. De Stlchting neent, gezlen de nog Eteeds grcelende belang6têL1Lngr. van een bllJvênd êucce6 te nogen €preken.
De aaudacht wordt ditnaal echter epeclaal gevraagd voor een aantal nleuwe
aktlvitelten va-n de Stlchting.
Uet ingang van augustus l-9?? zal een kwartaalblait worcl'en uitgegeven onder
de naan lttevende Stenen . In dit blad zuLl-en artlkelen worden opgenonen,
di-e voor ledereen net belangstel-Ung voor de boutrkunet van on6 l"and het
Lezen ïíaard zijn. Voorte ligt het ln de bedoefing ln het blad een zo volLedig nogeJ"lJke opsoeming te geven van tentoonFtelllngen en nÍeuwe ultgaven op het gebied van de bouwkunst.

Ontploolt u of uy verenlglng, instelLlng of instantle aktj-viteitên op
genoencl Sebled, dan wordt u verzocb.t on cleze Í-n €en voorkomentl geval aan
het adres van de redaktLe (postbus 756, ZSOO AS-Leiden) door te geven.
Ook ziJn aL1e 8egevenB over de door de Stichtin8 te organiserên excursieê
in het blad opgenonen.
Belangetellenden kunnen zl"ch abonnerên door overnaklng van slechte Í 9r-(per Jaar) op gironunner 3266682, t.n.v. de stichtlng Nederlandêe Bouwkunst
te Leldên, onder verneiding van: irabonnexrent tevende Stenenrr.
Eet aantal êxcur6ies naar verhouding net vorig Jaar voor deelnenelE' aan ale
kurgus za1 rorden verdubbeld. Deze excurrsles (waaronder ook een paar diabijeenkoneten) bêstaan u1t:

.

Stadewandelingen onder leidlng in o.a. plaatsen als Leiden, ZwoL3.e,
MlddeLburg en Gouda;
Dia-bijeenkonsten 1n Anersfoort, net daaraan voorafgaand of aanElul-tênd ee,n zgn. vrije staalgwandelin8 aa|l de hand van een route-

3iïHi#à:5i"or"i""

ut een ron.trlt per
e.d. en een bezoek aan het

j.n o.a. Arnhen, bestaande

bue lange kastelen, boeraleriJon' no1en6
Nederlands Open3.uchtmuseum.

voor ied.ereon !
Dit Jaar voor het eerêt zullen ook nlet aan de kursue deelnenenile belangEtellenden aan excursles van de StlchtlDg kunnen deelnenen. AIle gegevens
daarover Íorilen in de eerÊte uitgave van rrl,evênde Stenenrt verneld (voor
abonnenent zle hierboven) of sorden u op aanvraag verstrekt door het bureau
van de Stlchting Neilerlandse Bouwkunet, Postbus 716, 21OO As-Leiden'
Exc\ureLee

telefoon 07L - 8932t4.
Inlicbtlngen over de kurÉus irlevend.e Stenenrr, het kwartaalblad rrl,evende
stenenrr sn/of de excureies kunt u verkrii8en door het verzenden van een
ongefrark€erde enveloppe alleen voorzlên van uw naam en adre6 aan
Stichtlng Nederlandse BouwkunÊt, Àntwoordnunner JI1b, zfOO AS-Le1den.

o
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-9VUURSTEENKOERIER
NOTULEN VAN DE ARWÏ-VEREADERTNG, GEHOUDEN OP WOENSDAG
TEN HUIZE VAN JO
BRINK, A.ANWEZIG 12 LEDEN

v.d.

5

OKÍOBER 19?7

De secrEtarls naakt vó6r de op€ning

zijn excueeê voor
zeer Êtorende
fout die in de datun van de convocatlê 1Ê gealopen. EljÈebeeft alle
lealen telefonlech en lêden zonaler telefoon rnondèlilg bànaderd on de
fout te korrigerên.

1

Opening .
De ^voorzttter opent de vergaderlug ori 20.15

Íellion.

uur en heet

cle aanrezigen

BestuurEned,êdeling .
De voorzltter aleelt mee dat de werkgroeplvan Jojada VemJ.pe een grote
pártij boeken u1t zlJn studletlJd 1n brui.hleen heeft gêkr€gen;
De voorzltter zal êen lJ-Jet van deze boeksn nakên, dle in de Vuursteen-

o

koerier gepubliceerd zal rorden.

t,

Korrespondentie.
De brief aan de he€r Vàn Dijk. 16 trltgegaan ln gowi jzlgd€ vontr.
MogelÍJkheld on 1n de"toekonst op De Eult terug tê konsn la open-

8elaten.

:.

4. Áktivitelten.
a) Excureie naar Drente.
Bart zaL een stukJe Êchri.jv€n voor cle Vuureteenkoerier. Meta Reltena
zal- brochures van Aêsên €n Borger beschlkbaar etellEn.
b) Sj-ebrEn Renery stelt voor op een volgende vergaderlng acherven nea
te nenen,d:ie hLJ bl-J Aardênbufg gevonden heefÈ.
c) Ameterdame

o

ffistorlech

Huseun.

Ëerbert heeft geïnfornêeral, naar: de vonclEtEn ziJn
gesteld. Bezoek ultÊtellen.

d) A11ard Plergon MuÊeun.
Besloten vordt het bezoek aaÍr dit
1978.

Drusêum

nog

ni.et tentoon-

ul-t te stêlIêp tot januarl

e) Lezing hr. F].onk op 22 novenb er l9??.
Goedgêkêurd. Bedrag f 7r,-- + relekosten akkoord, ten laete vaa bet
budget. Onderwêrp: rrRestauratie v€u vonitetenrt. P1aata Oudhêtalkaner.
Bart zaL Noor dlrêkt berichten, zodat.. z!1 tle heer Flonk kan neeilelen dat de kelder van hêt geneentehuls tot onze beechlkking etaat.
f) Op !t lloge Erf 1e het afgelopeo trêekentl f,eer g€giaven Ln de proefÊleuvên van II 5 en II 4. Volgende keer zaL er eêD ból touw rordên
neegenonen voor het opneteD van de krêters.
g) De voorzltter wekt alLe leden op on met icteeën voor ahtlvlteiten
van de serkgroep naar voren te konen. Allenaal nêedênkenr nlet
alleen lnspraak over voorstellon.

-IU.

l. Volgende vergaderlng.

VêrnoedêIlJk eind novenber, datun nog nader overeen te komen.

6. sluiting.

Nlets neer aan de orde ziJnde 6lult de voorzlttef

.dê vergadering.

Bart Braat

Secretarl6 Arse

EEI{ BISLIOTHEEK(JE)

!

JoJada Verripa heeft beeloten een aantal Ftuèieboeken in bruikl-een aft
te staan aan tle Arwo. feder atl"e bêLang6tê1ung heeft noet naar evgn
lange lopen b1j Herbert Krrrak on eens te nouzen of êen boek te lenen.
Ooderetaand een overzlcht van ons bezit.
Bibbi, c. : Opgegravon VerLede!.
Butl€r, J.J. : Nederland in ite Bronetijd.
Ch1lde, V.G. : ïlhat happened in history.
Chllde, V.G. : De prehistorle der Europesê sanenleving.
Clark, e. : Algenene prehietorie.
Clark, G. : Dê vroogête gèechiedenis van de êa!0enl"ov1ng.
Eggera, I{.J. : Inlelding tot de wetenschap der prehJ.storia.
Glasbergen, W. e.a. : In het voetspoor van A.E. van Glffêo.
Grahnann, R. : De vroeggte geechiedenis van de nenË.
Hawkee, J. en C. : Prehisto.ric Britaln.
Eelde, G.D. v.d.. : Oudheidkundig Bodenronderzoek in Nieuw Land.
Ëgizer, R.F. e.a. : Marrrs diecovery of hi-s paÊt.
Kiibn, E. : IIet ontwaken der nensheld.
De bpgaag der neneheid
De ontplooling d€r nensheld.
Loven en kunst 1n,de lJetijd.
Kunst van het Verre Europá.
Laet, S.J. ale : Archeologj-e ên haar problenen..
Laet, S.J. de en GLaEbergen, ïil. : De voor8g6chleatenÍ6 der Lage Landen.

.

/

Oakly, K.D. : Man the tool na}er.
Verrêrs, G.J. : lloord-Brabant Í.n de prê- en protohiêtoriê.

Yatêrbo1k, II.E. : De praehlgtorioche nene on zijn nl.}l"eu.
Whee1er, M. : Archeology fron the carth.
Zadoke-Josepbue Jitta, A.N. en Es, YÍ.A. van : Muntslizer voor de Roroeinse

rj.id.

v"r, ren.lierJager

tot

ontginne"

-

\r\/^rtllïr,r,

Die Kunde L962 r/n L9?6 6)
Van VuistbiJl tot Veenlijk
UIésterheen-Monografle'<in nr.

'
1 - Bodenvondeten Middên-Kennenerland.
Bulletln K.N;0.8. ; Prehietorische en vroeg-hj.storlgche ronunenten ln
Drenthe.

flerbert

P.S.: Na 21 oktober

woon

lk op de Heenskerklaan lA, tel.

Kwak

16559.

t

THE ROOTS OF ''I,RITING

Lrchaeologist6 generalLy agree that [riting flrÊt appeared ln MoÊopotánLa
around ,1OO B.C. Ln the forn of an elaborate Eystên of êJmbols that wêre
probably usêd for kêepi.ng tenple record6. But shere d1.d the anclqDts gêt
the ldêa fof thelr epochal lnventlon? A Ilniverelty of Texa6 alcbaeoLoglet
nay have at l-ast provialed the ansÍer. Denlee Schnandt-BeEËêrat ha8 ,found
evidence that wrlt1ng evolveal fron a nuch older recgrd-keepLn6 Eyaten
that iE etill uèed ln the Mi.ddle-East . If hirr thebri le conect, 1t
pushe6 the rootE cif-.r"ritlng back at leaet IrOOO year6.
Schnandt-Besserat, l1J, a tr'rsnchborn assistant profeseor of art and an
expert 0n the anclent u€eê of c1ay, bases her theory bll Btudle8 started
1n L969. For decades archaêologiste had been puzzLedl.by lhe grêat nuqperg
of sna1I, geonetrlc cJ.ay tokene - Êolne a6 old ae 1O,O0O yeara - dlecoverecl
ln dl.g€ fron Igypt to the Indus VaLley. Several expertÊ haal apeculateal
that these tokeoa were toys or pLecee, fron a etl-Il utcllgcovered prehlstorlc
gane. In 1966 Pterre Amiet, curator of Near Ea6tern ar.t at the Louvre,
suggeeted that the tokenÊ wêre an ancient recortllng, ayatern. SchnandtBesserat agree6. After conparlng the tokene wÍ.th eanplee of early wrl.tlng
dlscovered in Warka, a coununity 1n Mesopotaoia (modern ïraq), she
conclualeal that they were part of a Eophj-atl-cated 6y6ten of record keeplng
that eventually êvolved lnto writlng. Sald Ehe: 'rThlÊ 1Ê not wrlting, at

o

8000 8.9., but a totally dtfforent proceos of wrÍtten connunlcatlon. rl
Ebe proceee, Schnanalt-Beëeerat belleveE, evolved in four 6tageÊ. In the
first, whlch ran fron abóut 85OO B.C. - the date of the oldeÊt tokene
found - to arouad t5OO 8.C,, the snall (up to 5 cn., or 2 i_n., ln dianeter) conee, dleks, ephoreÀ aud poLlets répresenteá Buch couodLtlêê
ae sheep, jugs of .oil, bread or clothing and niere ueed by nerchahte ànd
others 1n the Mlddle Eaot to keèp records. In the second 6tage, nerchanta
ghippl.ng Boods fron o-ner'. pláce to another begaa encloelng tokeng Ln sealed
clay balls knowa aÊ bul'1aer'whi'ch were broken open upotr atelivêry so the
shipuent could be cbecked' a!a1à:st the lnvolcê; thê bullaê, in effectr'
.were thê first bLLls-of ladÍng. The thlrd etage, whlcb f,olloreal c1o6e1y,
began when nerchants reallzêd' that cargoeÊ coulal be cFêcked rithout
bfeaking open the bullae 1f ehch of the tokens to bE iencJ-oeed 1n the
bail wae first Ínpresseil on the set cLay 6urface. That -llould leave a
record on the outglde of the enveLope ae well ae lnside.
Once thls stage was reached, thê fourth step came quÍékJ.y. RealÍzl-ng
that inpressing their ehapee on the bull-ae nade encLoelng the tokene
unneceasary, people abandoned the counter6 and began kêepl.ng thelr
rggordE tlirectly on clay tablets. Thê efflclency of that tocbnlque *ae
fuorneÀiately obvJ.ous, 6ays Schnandt-Besserat, and couLd explaln not only
how wrl.tten recotd keèping evolvêd but also rrhy writJ.ng spread Ëo rapidly
alon6rthe trade routes and quickly took hoLd troughout the civlllzeal
norLd of that day. But even the dovelopnent of wrítlnt dld not lead to
the, dieappearancê of the tokens. Thê rritten Ío'rd, after all, helps only
thooe; ilho can reaal.: Today, in eono parto of the l{iclclle East' llllterate
her$quen Ëtil1 uÊe tokenE'fo keep a tally of theÍr flock8.

Time, Áugust

1,

1977 .

EET ONDERZOEK VAN ARCEEOLOGISCHE VONDSTEN DOOR IIET TECIII{OTOGTSCU
LABORATORII]M VÁN DE R.OTB'

voor het oudheidhundlg Bodenonderzoek i6 een lnstituut,
dat o.n. opgravi4gen vErricht ne.t het doel ret enEchappeli jke gegevenB
oetront het leven van onze vooroud.ers te verkriJgen: De behandeltng
van de xond6ten ie er daaron ook in rle eerste plaats op gerl.cht zov€e1
loo8èLiJk gegevenÊ ontrent vorn, ui-terlijk en vervaardigingswijze van
voorrerpen te verzanelen. IIet el-geblljke nateriaalonderzoek va].t in
hoofalzaak buitên het beetek van dit trnÊtl-tuut. Wel woratt b.v. de 6tructuur varr iJzeren voorwerpen d.n.v. Róntgenonderzoek bestudeerd.
Ook Íorden seefeels onderzocht op vreéf- en epÍntechnlek, raar nogeltJk
aangevu)-d net chenlsch en nlcroscoplsch onderzoek naar de aard van het
vezelnateriaal.
Met behuJ-p van ta1 van chenlsëhe en techniÊche nlaldel-en wordt getracl5p
bet oude oppervlak weer zichtbaar te naken. Uit het onderzoek van dÍt
oppervla]! hopen wij naneliJk gêgovonE! tê kunnen affezen ontrent het
oorspronkell-jk uiterlijk: van pen bodenvondst, en de vervaardigingqviJ ze,
evenà1s gebruiksslljtage . Een fraal ulterllJk van hêt behandèltle obJect
i.6 voor ons bi-jzaak. In de praktijk echter latên zich de eieen vatr
onderzoek en presentatie neestal {Íel conbj-neren.
al
de aard en toestaixd var een voorrerp wordt dit eventueel net
"'àr
chenicallên,
uLtraeone en uechanische apparatuur behandeld. Onder nephaniEche behandellng veretaat nen o.m. slijpen en trni.crozandstra).gnrr.
Scalpele en fiJne beitels gebruÍkt men on aankorstingen (zand, oxydg)
De RiJksdj"en6t

o

te verwijderen..

het vrenselljk ls 1.v.m, te naken fotorE voor publikatiêê of waar
het noodzakeliJk is on verder verval door breuk tegen te gaan, rordt een
voorwêrp gedeeltelljk of geheel gerestaureerd. Aarde{erk wordt veelal.
net Velpon hard gel1jnd, gerestaureerd uet 81ps en bLigekleurd.
Uétalen voorvetpen worden gerestaureertl net tweeco4ponentep-barÊen,
vooral epoxyharêen, zo noallg genêngd met kf,euratoffên' e.d. Voor glaereatauratÍes xrorat9n kunEtharàen toegepaet. I{êt op kleur br€ngen Yall
. deze- he}Êên Êchept nog ïrel enkeLe problenen, vooral door later gptredende
lil eÉrvèràndeqiuge+. ïÍe kennen n!.echter enkefe Bunstbareen welkê 8eên
Waar

kleurveranclerÍng 'tonen

r.

:

Olteraard Ís het gerenêt, dat de opgêgraven voorrerpen na behandeliag
bewaaril blijven.. BiJ ne,tte houten voorworpen wordt het watêr vervangên
door aLcohol, en diÈ weer door ether. Daarna volgt enelLe droglng ên
inpregneri.ng net een kunÊtgtof of vas. Geotnanenteertl 16der rordt o.n.
uLtrasoon gereiuigd. MoêiliJk le vooral de behandellng van etukken, dle

zijn sarengesteLd uit metaaL ên organiBch nateriaal, veelal iizgr
hout, 6ons ook ijzerr hout, leder.

en

De áard en mate van aantastlng tler voorwerpen kan zeer ul-toenLopen.
IIet spreekt daaron vanzelf dat en geen uniforne behandêllngsnethodos
kunnen rorclen vaotgesteld, volgens welke alle vgorÍerpen uit een betr1aa1d
naterlaal zouden npeten vtotden behandeld. De wljze van reinlglng en
koneerverlag dleqt te worden aalgepast aaí de aard'van vervuillrlS 'ê9

corroeleproáukten. Na cle konservering zouden de rneeete voorwerpdn
eigenlijk zodanLg noeten kunnên worden op8esteldr.dat ze verder, gg.vrliwaard zouded blljven van. nadelLge invloeden van vochti8hel-al, tenperÊtuurswiesellng ên 60tl€ van bepaaltle soorten l-j-cht. Er {oidt noB Sezooht rnaar
de oplosiing van deze en vele andere problenen.

Technologiech laboratorlum van de Rijkedienst voor het OudheldkundiS
Bodenonderzoek

te Anêrsfoort,

t

-'ti

-

EKCURSÏE N.AÁR DRENTE

Op 11 septenber hebben wj-j dan eindelj_jk on6 reeaiE J-ang :voorgenonen plan
voor êen excurEle naar Drente uitgevoerd, Wegens de openingetiJden van
de diverêe mu6ea zou de volgorde zijn: papeloze Kerk, Assen en Borger.
Du6 eerst naar Schoonoorcl, of ei6enlijk tu66en Schoonooral ên Zweeloo in.
De heenweg verl-j-ep zoncler Íncidenten, behalve dan een kleine onweg d.oor
Iloogevêen waarbij Noor on6 trouw volgde. Ook raakten w.i J Anneke onderweg
kwiJt, naar die bleek reed6 veel eerder Can wij de ptaats van beatennj_nB
te hebben berelkt.
Het terrein van de Papel-oze Kerk was afgesloten, naar Ank wtst de sleutel
te benachtigen en wij konden het gereetaureertle hunebed op on6 genak
beklJken. Een handl-eidlng stond o! het bord ernaast. Het meeËt bezletrswaarcllge wae dat de helft van het hunebed uet zanal en pl_aggen wae tor
gealêkt, zoa16 alle hunebedden er aanvankelijk uitgezien noeten hobben.
De andere heLft vertoondê het steénEkeLet zoale zíj er tegenwoordlg
uitzien. De neeste deelneners troteeerden natte voeten on het Ínwendige
te bekijken, naar zonder zaklantaarn wa6 er niet veêI te zien van hêt

toegedekte gedeelte.
Hierna was de lunch aan de beuxt, waarvoor Ank een j.nalêrdaad uniêk
restaurant had uitgezocht in het oude brinkdorp Oud-Àalden.
Rond een nêt hoge elken bedekt grasvel-d lag een stel oude boerderijen.
In êén êrvan was een restaur€rnt ingericht dat na enige tijd wachten opengl.ng. De pannekoekèn snaaklen goed!
Ilierna reden rij naar ons voornaanste reisdoel ían die dag, het Drents
Provinclaaf Museun te Àssen. Het nuóeum bestaat uit twee hulzen, het
ontvaagershuis waarin een interieurnueeum gevestigd bleek en waár entree
betaal-d noest worclen en het Provinciehuj-s waarin de geologische. en
archeologiÊche expoeitie gehuiêvest waren. Dit museura wa6 voor do neesten
van ons een openbaring.
.De eerste trryee zalen waren gewijd aan geologie. Dê geologle wo!'dt ln dit
nuseun een hul-pwetênschap t.b.v. de archêologl-e genoend.. Zaal tsee vond
ik het belangrijkste. Elk geologisch tijdvak weril ln êen vitrinê afgebeeld net het heersende hlinaat, rel-evante plantengroei, de èrln geleefd
hebbende d1êren en cle fossielen voor die perioile.
Via Carboon, Pern, Trlas, Jura, KriJt en Tertia-ir kwanen wij aan het
Kwartalr en daarnee aan de kongt vaÍr de eerste &en6en in Drento.
De oudste Íonal6ten stannen uit een ninder koude pêrlode van de laatste
ijetiJd. De prachtJ-ge vutstbljl van Anderen i6 hiervan een voorbeeld.
Daarna volgden vondsten van cle llaveLtegroep en de ÍJongerkultuur, alsnede
een boonstankano van Pes6e allê geatatèerd is op 68O0 v. Chr. Ook volgde
een uitgebreide collectl-e u1t het Neollticun, de tlJd van de hunebedden
en de trechterbekere, waarbiJ de nadruk 5elegd werd op de contacten net
ver vervrljalerdê gtreken (rulLhandel). Van de latere Brongtijd waren aanwezÍg: de beroende bronzen hieL- en kokerbijltjes ult het boek van
ButLer, evenalE het kralensnoer van ExJ.oo, een nooie bronzen 6pserpunt
en de grafinventaria van de ttPrÍnÊestr van DrouvÍen. Natuurlijk werden
ook de veenlijken bekeken die uit een veel latere tljd daterenr evena]"g
doopvonten en kogelpotten.
Na As6en waÈ Borgêr aan de beurt.
IIet nuseun trtt I,linthoe6rr geheten f6 gevêsti8d 1n een oude Saksische
boerderij en gaf naast enkele btJ dê boerderiJ behorentle ouale werk- en
rijtuigen een systenatlech overzicht van de hunebedden in Drênte net het
vernoedeliJke ontstaaa en de opgravingen ervaJx. De 6toot tot deze pernanente expositie werd Begeven door Prof. Van Glffen.

-14wij al.len hul6waart6 en ik had het
net Ele en
gerbert nee te riJden wa:ot die noeEten nog eveu laage6eluk
Dwlngeloo,
waarbij xrij via binnenregen Drente doorkruleten. Behalve van de zeer
intereesante excurgie zullen ds meeEten van on6 ook genoten hebbên
van hêt prachtige Drentse lanctschap, van het gólvende laod afgerisseld
net Lage en hoge houtwallên.
0p de terugveg nog evon vla Havelte gereden J-angs de treE zich daar
bevindende hunebedden en daar voor het eerst tlie dag een etukje hettte6rond gezlen waarnee Drente voorheen voornaneli-jk beclekt was, naar dat
nu, op enkele klelne plekjes na, geheel ontgonnen is.
Onze dank aan Ank Westerllng dle deze excurele voor ons organlaeerde
Na Borger kêerden

Bart Braat

KASTEEL NDE IÍOGE VI'I'RSCIIEII

Eên van onzê Ied.€n, de heer llaanstra, vroe6 kortgeloden uelke funktie
het kasteel tDe Eoge Vuurêcherr had voordat het gebouvrt a].s batel 1n
gebrulk uerd genonen.
De heer C. v.al. Steeg, lial van de Íerkgroep Outlheltlkaner, heeft tle
redaktj-e van dl-t blad êen (voorlopig) antwoord gegeven, waarvoor dank.

Dl.t antroord I,uidt:
Het huis werd gebouwd ln het begin van deze eeuw door Jhr. J. de Boesche.
$et gebour is in de Tweede rÍÍereldoorlog .in brand 6eraakt, cle kap ls
afgêbranal en nooit neer in de oude Etaat hêrête]d.
Eet kasteeL rrDe Hoge Vuurêchetr 'heeft voordat het in handen kuan van
Helneken Jaren leeigeetaan.
Dus oorspronkeliJk i6 het kasteel gêbouwd en in gebrulk Seweeat a1s
woonhuis.
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novenber

4

novonober

ANDERE VERENIGINGEN

IN

NOVruBER

: l9e-eeuws zilver wordt door de oudheidkundige vêreniging
en de À.W.tr. afd. Valle1 en Eenl-and beeproken door nèvr.
A. Krekel-Aalberse in de lezingzaal van het nuseun Flehitet
Breestraat 82, Anersfoort. TiJdl 2O.OO uur.
: tezin8 over de Joden in de provincJ-e Utrecht cloor de heer
S. taansna voor ale IIi6t. Ver. Oud-Renswoude.
PLaats: zaaltJe achter de Geref. Kerkr Dorpestraat 88,
Rensv/oude. Tijd: 20.OO uur.

9 novenber
22 novenber

: Metaalbewerking en netaalbewerkers in de BronËtiJd'
lezing door Dr. J.J. ButLer voor de A.lt.N. afd. Ut-recht
i-n de Pleterskerk, Utrecht. Aanvang: 2O.OO uur. t
O. Goubttz vertèlt over Mlddeleeuws schoelsel en andere
lederen bodenvonileten voor de,leden van cle Ouilheltlkuntlige
Ver. Flehite en de A.W.N; afd. Vallei en EenLand Ín de
leziugzaal van nuseum F1ehite, Breestraat 82, Anersfoort.
Tijd: 2O.00 uur.

Tentoonstelling in het Gemeentelljk Archief, A1ex. Nunankade 199 te
Utrecht, gèopend: 10 - 16 uur, zaterda86 10 - 12 uur, zonalag6 gesloten.
15 oktober - lf decenber : Vredenburg gekraakt (beleg en afbraak van
êen dwangburcht in Lr? 6 - L577).

)

Uit de rekeningen van de kaneraar van de
stad Utrecht heeft een werkgroep sa.nen net
nevr. J. Riphaagen van het Geneentelijk
Archj.ef de gegevens gehaaLdr die voor een
deel tot deze exposltie hebben BêLeld.
Een ander aieel van de tentoonsteLl-1ng Íordt
gevornd'door de vondsteir die de etads-

archeofoog lloek6tra heeft gedaan tiJtlens de
opgravingen van de lé6ten van het kaeteel
ln de zoner van L976.
EêD speciaaf voor de tentoon6telling gernaakte plattegrond van het kasteeL is te

bezlchtigen. Natuurlijk wordt er aandacht
besteecl aan de legendarlsche TriJn van

Leemput.
Groepên worden op aanvraag rondgeleid.
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16 novenber

:

De heer K. Brouwer
Goudse Glazen.

houdt een lezlng over Oouda en de
Plaate: Cafê EeeresteJ.n, j.n de Deol, lngang Goenan
Borgesiue).aan. Aanvang: 20.00 uur.

I decenbêr : Vorgulalavondje o.l.v. nevr, Aatro.
Plaats: kêLaler van het geneentehuie, Aanvan8: 2O.OO uur.
De koÊtén zijn voor rekenlng van de Hletorlecho Kring.
graag tot l- noveuber 19?? opgeven b1J nevr. ÀBtro, têl.
L24rr.

ê:9!991991:s!e-gergc:eee
22 novenber

:

a

Flonk, rê€taurateur blJ het R.O.B. te Ànerefoort
za1 laten horerr sn zLen hoe:
. - boatenvondsten worden hereteld, evontueel rordên gexeDe heer

conetrueerd;

- koiieën genàakt yoralsn,
Eevens zuLlen dlar e vertooncl worden.
PLaats: kelder van bet genêêntehulê. Aanvang: 20.0O uur.
On de U1 dagen, zondagochtend, a:reheologiech ondêrzoek op
Verzamel-on on 9.3O uur blj Klevl-tsdal.

het

Ho86

Erf.

gerEe:e:P-9s9bglg$ssr
EIke atonderdagavond aan het werk 1n de kel"der van het geneentehule.
Plannen voor hot konende Jaar;
Excursle naar het Ned. openluchtnueeun te Arnhen.
Excursie naar Goucla o.I.v. do beer K. Erouter.
Lezlng van Dr. A. Knlp over de evolutie van de neng.
Ldalrrg ván de" 'h6êr C. C.l,t. goUa"d over Belle van Zuylen .
'Excgreto' naar:.4e tuinen van Palels SoeêtdiJk.

Data en plaats van deze eyenenenten Íorden bl-nnenkort bekendgenaekt.
AÀN

DIT
...

I

Mffi:
de clanee Grootendors?, Kuyt en V.d. Brink
de heren Braat en Kwak

NUI{MER VAI'I 'tRÀnRNE" IIIERKTEN

teket werd getypt door Meta Roitsna
Voor hot stenclllen, Borteren, nieten etc.
l{el en Evort Kuyt
De

zor6den:

a
!

t

Ro[er ..... voor uniek p entekenwerkRÍen de Rol1er ..... hèt adres voor tekenles
f rrfvé- en clubles lf
Rien

cle

InlÍchtingen : atelier, Bosstraat,
o.f

4

Irisstrsat
40
(tet. - binnenkort.
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