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Kring ltBaernert stê1t zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kr.Íeken woor geschiedenis
in het algemeen en wan Baarn in hêt biJzonder.. ZíJ tracht
dit doel te bereiken door ml-ddel- van het organiseren van
lezingen, excursJ-es, t entoons telll-ngen en tret uitgevên'
van een eigen tijdschrift.
Naast d.eze algemene aktiviteiten
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toe te treden tot de vo]-gende werkgroepens
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Dlt derde nr:rimer van dezê jaar8ang verschijnt vat aan'de
late kant. De vakanttre van sommige redaktieleden is daar in
zekere mate debet aan, troewel deze zelfde vakant1e de basls
vormde voo? een artikel over de gesctriedenis van Kreta.
Tensl.otte houdt de Historisctre Kring rrBaernerr zich ook bezig
met algemene geschiedenis, al- wordt deze historie door de
Baarnse nogal eens verdrongen.
Het is na de zome?vakantie altijd weer moeil,ijk om op
gang te komen, maar intussen bruist de l{istorische Kring
weer van de aktÍvitei-ten.
Een zeer geslaagde excursie nàai dê Lailè VÍursche én omgeving
ligt al weer enige tijd achter ons, diverse lezingen zijn
aangekondigd en de Historische Markt op 2 november a.s. l-s
in wol-1e voorbereiding.
Intussen zoeken we nog steeds ijverig naar een voo?zlttert
maar tot op heden l. eeft zich helaas nog niemand aangemêld.
De redaktie. kan overigens ook nog best wat rdorden ultgebreid.
Misschien iets voor u?
Verder vindt u 1n dit nunmer weer voor e.lk wat wi]"s.
lfij danken de inzenders onder de.ledên voor hun zeer ge$aardeerde bijdra€en.
o-o-o-o
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LEVE. DE TACHTIGERS
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Van tijd tot tijd stelt één van onze bestuursleden in een
vergadering weèr eens de vraag ltce we neer jonge leden kr:nnen
werven. Tja, hèt is een feit, onze Kring veroudert zo àoetjesaan. De 1eden van het eerste uur zijn per slot van rekening
êllêmaal weer rui.m tien jaar ouder!
lÍe hebben ïrelaas maar' weiníg jeugdl.eden- Uite?aard kont dat
ook omdat jeugdleden op een goêde dag 18 jaar worden en dan
rlgewoonrr lid zijn. Waar ik het nu echter over zou wi].]"en hebben
ig niet de jeugd, maar over onze oudere leden.
Ze g.t rnerr wel, dat het leven pas begint bij
veertigr.wel- ...
opvall-end is de wita1iteit
van êen drietal tactrtigers j.n onz€
Krlng. Drie darne s , jawel !
Vorig jaar was het mewr. Th. v.d". Toorn-de Ruyter (o.a. aktief
bij onze vorige Hl-storiscLle Markt), die een uitgebreide receptie
hieLd ter gêlegenhei.d van haar tachti€ste verjaardae.
B1,j het tienjarig
bestaa^n van onze Kring was zij natuurlijk
present a,ls lid van het eerste rlur en bj-j die gelegenheid bracht
zij .zeJ-fs een boekwerkj e ten gesctrenke mee.
In maart jl. was het ons lj-d, mevr. Dr. W.!1; de Bruyn, die 8O
jaaÍ wercl. Zij nodigde naast vele vri-enden en goede buren de
redaktie, het bestuur en enkele leden van onze Kring. uít om
aanwezj-g te zj-jn op een feestelijke
awond. Op die avond vergastte zij ons op een serie diars met toelichti-B over de geschiedenj-s wan haar eigen woonongeving (Analialaan). nen lui€berrijk idee, combinatie wan archiefonderzoek, familiepapieien en
eigen trerinneringen. Diars van door haarzel-f ooit gemaakte
fotots en van oude akten, gecombineerd met dia's en fotots wan
derden. ltrat zou tret eigenliJk leuk zijn a1s meer mensen hun
êigen straat of buurt eens onder de loupe namen.
Mevri De Bruyn wàs trouwens ook één der prij swinïLaars wan de
fotowedàtrj-jd t.g.v. ons ticnjarig bestaan. Zij had haar nichtje
in oude nachtkledij gestoken en vervolgens l.aten posêfen voor
de oude bedstee op de zolderverdiepi-ng wan haar huis.
?ja, tachtigers zijn missc.hien wei eens wat stranmer in de benen,
maar zeker niet minder creatief dan vele jbnger.en !
Bèwijs daarvan ís ook ons bloed-eig:en redaktielid,
mewr. E.
I{it s enburg-Horsman. Zij narí afsctrcid van de F.G.B.B. en Seniorenhoek in de Baarnsche Courant, maar gelukkie blijft
ziJ nog aktief
voor ons blad. rt Is me ook wat om tot je tachtigste elkê rn'eèk
maar tr/eer aktief te (noeten) zijn en een stuk voor zorn speciale
rubriek te produceren. tr{aar haa].t ze het vandaan, zo v-raag je je
af. Bclezen a1s zij is, weet al-l-een mevr. I(ritsenbr:rg zelf daar
Ïret antwoord op. Feit is, dat velen mct Éij met grote interesse
haar artikelen hebben gelezen. Zoà1s eigenl-ijk ook in ons bl-ad.
Met fj.jne pen weet zij Ce dingên te beschrijven, zodat ze bíjrra
aanschouwelijk worden. Gebaseerd op archiefstulcken soms, naar
vaak.ook uit eígen trerinneringen of herirrneringen van dêrden,
dJ.e zij weet te vertolken. Zag u het ook voor ur. in ons laatste
nutnlner over de Ama1iasctroo]-? rrNu plasje doen, plasje doen, ja
jarr ! Of traar herinneringen aan de j ongedarne skostschooJ. Erica oftewql trPensionrtat de Demoisel"lesrr, aan de tranende di-rectrice
rrMaar. rlijfje,
waarom heb je dat toch gedaan? rl
Haar serie over Schoonoord ook, het oude familiehuis, dat traar
zo na aan het hart lag. Kort voor haar verhui-zing nodigde zij
a11e.1edên wan de ver'kgroep Oudtreidkarner uit en i.k kan !l vertel-Len, dat iedereen het enig vond orí dc sfeer te ondergaan van
dí.e orrde zolder, de gaote kcuken en de gezellige kamers.
I
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fn elk geva.]. hopen wij nog heel 1an6 varr dê artj.kêIen van mevr.
}/itsenburg te rnogen genieten.
Overigens, niemand is te jong of te oud voor ïret lidmaatscïrap
van onze Kring. Wat het laatste betreft levcren de trier genoemde
drie damcs wel het beste bewijs. Op volkomen andere wijze is elk
van hen aktief .. Dn tt tree ft a1lenaa1 net historie en met onze
Kring te maken. .Daarom, leve onze tachtigers
!

G.H. Grootendors t -Doornekanrp
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LODgI,JÏJK VAN DEIJSSELS BAARNSE JARDN

Lodewijk van Deijsser ( 1864 - 1952\ is i-n 1893 in Baarn komen
Í'onen. .Hij vestigde zictr op de Eemnessertroog i-n het: huis Villetta..,
It
Ín de literaÍ.re werel-d had hi j toen a1 naar.r gemaakt. Zijn natuen impre s sioni s t isctre roman rrEen Liefderr, dj-e in
ralistische
188f was verschenen en die voor een deel in Hj-lversum speeltt
had grote indruk gemaakt.
Van Deijssel, pseudoniel voor Karel Alberdj-ngk Thijm, trad, voor
hij naar Baarn krram, het Gooi en Eemland a1 leren kennen, omdat
zijn vader, prof. Joseph Aberdingk Thj-jnr, in Hilversur:r aan de
Is Gravelandser^'eg ín de vi1La Heuvelrust frad gewoond. Die streekt
diê in 18f4 door de treinverbinding met Amsterdam was ontsloten,
oefende op het einde van de 19de eeuw gro.te aantrekkingskractrt
uit op de kunstenaars van de beweging van Tachtj"g. \Ió6r Yan
DeijsseJ. had Frederik van Eeden zLcb aI in onze contreien gevestigd. Hij woonde sinds 1886 in Bussun, waar later ook Wi11em
Kloos naar toe kwarn, evenals Herman Gorter; terwijl Jacobus van
Looy in Soest woonde en de musicus Àlphons Diepenbrock in Larent
net als dê schilder Anton Mr.uve.
Loderdijk van Deijssel heeft in totaal 25 jaar in Baarn geltoond.
In die periode schreef hij vernraard geworden boeken als rrDe
k].eine republj.ckrr (te89), een herinnering aan zijn jeugd op de
Iierkraadse kostschool Rolduc a trDe Adriaant jesrr (1goZ), ook bekend tI
al-s sctretsen uj.t een kind-1even, en rrUit het leven van Frank
Roze.Iaarrr. In 19O9 trad Van Dej-jsse1 toc tot de redaktie van
van de Tachti8ers.
De Nieuwe Gids, het l-iteraj-re tÍidschrift
In de jarcn tachtig had de jeugdige Van Deijssel zJ.ch in het
Àmsterdamse uitgaansleven gepresenteerd als een rrh.eroÍescl:indiwidua].istischett dandy en die stij]. zou hij ook j-n ziin
Baarnse tijd handha'r'en. Door die arrogante en e€ooentaÍsctte
levensfil-osofie vras trij vervreemd Seraakt van het katholieke
geloof rn'aarin hij was opgegroeid. Terwijl ziin vader de geschiedenis zou ingaan a1s eel1 van de be1angrijkste fj-guren van de
katholieke erlrancipatj-e, was de zoon l{arcl-, die zich Van Deijssel
noende, sinds 188J niet meer prakti-serend katholiekr al zou
].ater in zijn werk nog veel aan zijn katho]-ieke verleden herinneren.
op de Eemnesserhoog
Acht jaar heeft Van Deijssel- in villetta
gewoond, maar in 19Oí betrekt hij een rrieuw Baarns huis.
Vrienden trebben dan op de Waldeck PyrmontJ-aan 8 door de archj-tect
K.P"C. de Bazel een fruis voor fiem laten bouwen, dat rrDe Bremstruikrr gedoopt rdordt. In dat huis zal hii 17 iaar l'onen, tot
hij in 1!18 uit Baarn vertrekt om zich in Haarlem te vestigen.
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Anrrie Salomons
Daarr. op de" Wáldeck Py:emontlaan ontwangt Van Deijsse]., omstreeks
1905;'als hij zowat .l.O jaar qud l-sr en a1 vernaard, de jónge
sctrriJfster Ànnie Salomóns, die trem a1 êerdelhad ontmoet.
In traar, ltHerinneringeí uj-,t dcn ouden tijd't ( tg6O) vertelt .Anni e
Sa1o'mons' over die ontmoêting met Yan Dei.jsscl: rrKarel. Thijm was
een groot Ean. Dát bêseffen wij; die .hem pcrsoonlijk 6ekend
hêbben, :genrakkelijker dan vie alleen zijn geschriften l-ezen.
Hij rras groot in zijn wezeni zijn werk spiegelt daàr maar een
k]-ein.dee]. wan. Irre]-k proza ken je, na cnkelc malen ].ezen, zo
vaÍrzelf uit je hoofd, on de meeslepende caclans, om l.et trartveroverend óIanrr. Over Van Deijssel vertcJ.t de schrijfster
verder!
rHij had alIure. Hij spéé1dc dat hi-j een dêftig nan r^ias, soms
mêt' kindefaêhtige middelen. ?oen hije nog geen vijftig
meter vaÍr
zijn huis af, op eèn buiterr zou gaan eten, nam hij daarvoor oen
rrvigilantert ! Melar hi;:ry5. een 'afticraat. Hij spÍak Voortreffe1ijk,
geêstig .en plechtig. Iíij leidde êen vergadering en vooral een
dtner, rraar hij de ,medê-aanzittenden op het onverwaclats,t het
rroord placht. te gewen, op meesterlíjke wijzerr.:
Arlnie'sa.lomons gaat dan óver op haar bezoek met de trein uit
-Rotte?dam aan Baarn3 rtïk kreêg een brief van Van Deijssel, of
'ik op een zondagmiddag biJ hem. l-n. ,Baarn wÍlde konen, omdat hiJ
mijn eerste vêrzenbundeltje mct me wilde bespreken. Het was iets
ongelooflijksg de grote man die zich voor mijn beginnel.j.ngswerk
ui1.de..i-nteressêren! Ik rej.sdc van Rotterdám naar Baarn. IIet' was
een wintermiddag. Ik werd in ecn doodstil huis, in een doodstil1e kamer neergezet. Hij. kÈam binnen als rrdc geveldigef,
laÍ!€z aam .en imposant. Hij fiád Íqijn.boekje in zi.jn hand, Hij gaf
eeÍlst e.en soort college, dat I ríatlne er hi j aaÍrmerkirigen trad over
. een gedicltt, bij daarmce helemaal- nict wi1de zegg,e'J. dat de gevoelens díe het gelnspireerd hadden, niet gaaf en zuivêr zouden
zijn geweest. Dat stond er: helemaal buiten... Ik dacht bij rnezelf e rrDat rrêet ik we]-. Ik hcb toch uvr kritieken gelezenrr.
Ik durfde niots zcg6en.
.Hij bcgon te lezen bij het oerstê vers. Soms sprak hij er uit.' voerig- over, soms sJ-oeg hlj ecn paar bladzijdcn om, zg4der een
opmerking to maken. Van één gedicht zci hijs [Dit zie ik blauvrr.
Er werden tïree en koek.jês b1gr.+Dat wond ik onÍergetelijk.
6ebrac1't. .ïk durfde bijna niet op het koekjê te !ijte4r, want als
het knapte, leek dat in het doodstille huis een oorverdowend
J-awaai te maken. Eindelíjk J-iet hij "rae gaan. Het was buiten pikdorrker. Ik kan ze1fs op klaarlichte dag nocilÍjk m'n rreg vinden,
maar nu verdwaalde ik hopeloos op weg naar hct station. ïk kvrarí
laat en uitgeput thuis, maar met de overtuiging, dat nu mtn
literaire
loopbaan vaststondrr
De Nieuwe Gids
Van Deijssel is pas 24 jaar 1ra de oprichting redakteur geworden
wan De Nieuwe Gids. Vanwege zijn extreem individua1isme trad hij
aanwankelijk een aant)od ,oln in de redaktj-e zitting te nernen afgewezeír. De Nl-euwe Gids llas op 1 oktober 188J - dus nu .loo jaar
geleden - opgericht a].s Tweemaande].ijks tijdschrift
voor Letterent
i.-unst, Pol-itiek en llretensctrap onder, redaktie van Fredêrik van
Eeden, Frank van der Goes, trÍiLlem Kloos, Uillem Paap en Albert
Verwey. In 1886 sihríjft
de schilder, fotograaf en auteur Wlllem
llitsen ( 1860 - 1923\íí ziJn eerste opstel 'voor het nieuwe bl"ads
rrHet leven van de ku.nstenaar, merkwaarcig Íraar de mate dêr kracht
en der grootheid van zijn temperament, J-s ui.tsluitend i-n.ziJn
werk terug te vinden. De critl-ci moesíen zictr niêt bezighouden
Lnet lleuzelarijen,
zoa].s biagrafisctre kl-einj.gheden en zij moesten
de kunstenaar niet toetsen aan zekere owererlngekomen kuÍrst-

tlreorieëntt.
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Die Willem Uitsen verbJ.ijft in die tijcl, vooral'forlre.s,
vaak op het buiten Ewijkstloêve, dat zijn vader sinds 18Q2
bewoont. ïn dit huis êan de So e s t dijkers traatweg 12 (in de
gemeento Zeist), dus aan de rdeg van Baar'n naar Bilthoven,
komen in de laatste decênnia van de 19de eeuw vaak kunstenaars samen: van de beweging van Tachtig ên van de Haagse
School-. We mogen aanÍremen dat ook Van Deijssel vanuit Baarn
we1 op Ewijkshoeve is geveest. Hoewel de geschiedenis van
tret buiten al teruggaat tot het einde van Ce lfde eèuv, is
het in de tegenwoordige staat vooral van 1814, ecn gebouw
in klassicistische
stj-j1 met zuilen voorzien van ionische
kapiteLen. Zo heeft het er ongeveer ook uitgezien toen het
vaak werd bezocht door Jacobus van Looy, uit het naburl-ge
Soêst, door Anton Mauve, die uit Laren krdan, door de schilder
Àntoon Derkinderen en door Jan Veth. De sctlilder Willeni B.
Tholen (1860-1931) heeft lange tijd op Er+ijkshoeve gewoond en
hij had êr een eigen atelier. Tho1en heeft enkele mooie etsen
gemaakt s Atelier btj Ewijkshoeve en Broeikassen bij Ewijkstroevê, dic beide onlàngs in De Vaart in Hilversum zijn geexposeerd. Maar ook Wil1em lJitsen ze]-f maaktê een fraaiê ets!
I,finterbos bij Ewijkshoeve, een kunstrderk dat nu eigendom van
Singer l-n Laren is.
Een tragisch einde
Dê zustêr van trÍillem l{itsen, Anna, nodigdc ook vaak kunstenaars
uit naar Dwijkshoeve te komen. Arrra treeft zictr op 5 maart 1889
i-n een van dê vijvers van Ewijkshove verdronken. Den diep
tragische gebeurtenis, die grote indnrk maakte op haar literaire
vrienden. Herman Gorter schrcef, kort na zijn gedicht Mei, een
gedicht op Anna lÍitsen: rrBij den dood van A.ltI. I en Frans Coenen
verwerkte c1e vreselijke dood van Ànna in zijn roman trBLeke
Levensrr, dat in 1899 verscheen, tien jaar na de gebeurtenis.
Coenen bêschrijft
Annar s einde a1s .iolgtB
had
zij
cle knip ver gcnocg en trok de zware deur
'rEindelijk
op een kier, waartussen frecn zij schoof, achteruit lopend orr
de deur tegen te houden, dat die nict ineens Cicht zou vallen.
En toen, buiten, voelde zíj zíc}r wrijer, tc'rwijl zij snel om
het huís 1j.ep, het krakend kiezol vermijdend."
TerwiJJ. zij de hoge grasberm afging, zag zlj de vijver liggen
O
die, onder de booratakken .loorr de
in een vage lictrtschijn,
oppervlakte beroerde, die glom a1s gepolj-jst lood. Roerloos,
a1s dood, 1ag het water ên gêen zucht bewoog ook de grasprieten
aan de donkere kant. Zij had het gevoel of iemand haar volgde
en traastig zetLe zíj zich neer in 't voctrtige .gras bij de lariksstam. Het water, gewekt, beroerde ijskil haar voeten err benen,
doorweekte haar rok, langzaam opsluipcncl. Zij riJ.de, ên.wactrtte
luisterend...
Toên was I t traar weer of iemand boven op c1e troogte nader kwarí,
en ineens zich opfreffend aan de tak, liet zij zich neerplompen
in rt zararte ríater, dat woest opzwalpte. Een zwakke schreeuw
werwoei, er }'as nog enigê bewe6ing onder dc woclende oppervlakte
... daarna begonnen brede rj.mpels f'ustig uit te lopen naar de
oêvers onder de zwaarstil overhangende blaclerbomen, en even
later stond de hoge nacht lrreer in zwi j genrr .
Het is een beschrijving in de typische natural is ti s ctre en tegelijk impre s sioni s t l-sche stijl van de Tachtj-6ers.
Een treel aangrijpend fotoportret varr Anna lÍitsen op 26-jarige
toor,t een meisjê rnet donker haar, een scheiding in tret
leeftijd
midden. Over een zwart flrrr.relen jurk draagt zij een kanten
kraagje. Zij kijkt ernstig pe j-nzend en ictwat droefgeestig.
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Lodea/ijk van neyssel jee 4-lg5z)
Portret rrar: Lízzy Ansi.ngh, 1924
Van leyssel woonde van 189, tot 1918
i.n Baarn.

.

2. Frederik van Eeden (1860-1912).
Portret door Jacobus vaÍr looy, 1884
Van Beden woonde lange tÍjd in 3ussum: Villa Seukenoord aan de Ni euwe
rs Gravenl aJxds eweg en later op !ía1den.
z

Witsen senior, een portret door
zoon Willen l,/itsen.
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A

Anna

llitsen op 26-ja:rige leeftijd.

6. líinterbos bij Ewijkshoêver een ets

5. Atelier bij Ewijkshoeve door
l/il-len B. Tholen( 18 60-1911).

do or

villen

Witsen (1860-1921).

f.
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Van AnlaIs. vade:r, lÍitsen senior, heeft diens zoon Willenr
Witsen qen geschilderd portret gemaakt. IIij zit zelfvoldaan
en tevreden,een sÍgaar rokend, in een tuinstoel in het park
van zijn buiten Ewijkstroewe"
Nu, een eeulr later, is Ewijkshoeve opnieuÍr ecn oord r^'aar de

gchilderkunst wordt

beoe

fend.

H. Bronkhorst
o-o-o-o
DE OOSTDRï{EI

Op 3 juli

jl. rn,erd ik opgcbcld door de hcer Tjallings, die
werkt op het Gcmeentehuis en rdoont in dê Sparrenlaan, met de
mededellng dat de trtreihuisjesrr Sparrenlaan 61 en 6l verloren
dreigden'te gaan. Hij vèrtelde ook dat de orawonenden zictr inspànden om dezê oude huisjes voor Baarn te betrouden.
Het verzoek aan de Historischê Kfing r'ras om dê vèrmoedelijkê
ouderdom wan de huisjes op te geven èn verder a1les wat er
van bekend was; ?I.rêe dagen later krèeg de I(rj-ng eên kopíe van
het rekest van de omwonenden aan B & Irr met cen bijbehorende
brief van de heer Tja]-].ings aan de Gedreenteraad en aan verschillende verenigingen, waaronder c1e Hi-storisch.e l(ring Baernerr.
Spoéd i+as verej.st. ïk ben tocn nraar in hct archief gedoken.
De map Sparrenlaan bevatte niets, zodat wlj liraren aangêrÍezen op
oude kaarten, ltoe onbetrouwbaar die soms ook zijn, en op monde.linge informatie van oude bewoners
Lies Luikinga, <lie nog niet met vakantie was, heeft geweldíg
geholpen door een interview met de heer Gorrit Suik, geboren
íÍL 1902, op papier vast te J-eggen. Ikze1f heb cen 14-taL
kaarten van Baarn bekeken, waarondcr de kadasterkaart van Baarn
ult 1870, diê voorkomt in rrBaernerr, fe jaargang, nr. 1, maart
1p82. De konklusie van dat onderzoek was, dat de huisjes SparrenJ.aan 61 en 6J momenteel .1O5 à 110 jaar oud rnoeten zijn.
Bij dl-t onderzoek van de oude kaarten zijn ook eên paar Leuke
dl-ngen naar voren gekomcn, dl-e niet relevant zijn voor bovengenoemd onderzoek.

- In de oudste zes kaarteÍr begint de Oosterstraat niet op cle
Javalaan, maar op een vêrl-engde Boschstraat, die de Java]-aan
krui-st, achter Gersau langs.loopt en uitkomt op dê ToÍ'enl-aan,
.toenderti-jd vêr'moedelijk nog Pekinglaan getreten. trtleet lemand
troe die rondweg heet?
- De Sparrenlaan heeft lange tijd nict verder geLopen dan de
Verbindi-ngsr^reg en ging verder aJ-s voetpad tussen de bossen
aan dê westkant en de percelen die aan de Eikenbo scfrr,reg l-agcn.
- Het Pekingboscl.. heeft zeker in 1888 nog tot aan de Sparrenlaan doorgelopen.
- De Eikenbosctrweg, dle zijn naam waarschijnfijk ontleend tre eft
aan een eikenbosje of eikenhaktiorrtvêldj e waar hij langs liep,
ziê Kuiper-kaartje van 1888, had een cigen spoorwegovergang
ter pLaatse van de tegenwoordige begraafplaats.
- De boerderij BettrJ-ehem, een eerder vcrzoek van mensen uit
Utrecht, komt voor op all€ kaartcn tot aan l9OO, liggende
tussen de Noorderstraat en een korte weg paraLlel daaraan en
beginnendc op de Javalaan. Deze parallefstraat
is inmiddels
vê?dr^'ênen..
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Volgens de l..eer Suj-k heette deze boercleri.j e belroond door
Dijs, geen Bettrlehem, maar 1ag die boerderij meer naar iret
zuiden op de plaats van het woormalige slachthuis aan de
Erícastraat en rrerd bewoond door ï.rlijn Vooght.
Behalve deze gegevens uit oude kaartên kwarfl Lies Luik1nga met
een geleende foto van de spoorwegtruisjes, welke in de Sumatrastraat zijn gebouwd voor personeel van lqCS. I{ij zu].len die foto
voor de Kring ]-aten dupliceren en proberen over dezê huisjes
nog meer vast te 1eggen. Lies vertelde dat haar grootvader,
die daar ïoonde langs een pad over de Toren].aan door het Peki"ngbosctr, onder de rrgrotjesrr door (vroeger êen verbinding onder de
bei-de spoorr^'egen) naar zijn werk ging. Ikzelf herinner mij nog
dat bij het rtKleine Station't ( ttrans Dc Cencraal ) nog een logomotiewenloods stond eÍr zotÍr mooie waterslurf, een dj-kke staande
pijp met een draaibaar bovenstuk waaraan een zeildoeken slurf
verbonden was. Hicrmee werd.en dc' locomoticvcn van water voorzicn.
Wie heeft f.iervan nog eên foto voor het archief?
..Jo v.d. Brink vertelde nog dat er langs de Torenlaan vier
huisjes hebben gestaan voor personeetr van Paleis Soestdijk.
Er zouden er 2 afgebroken zijn.
Verder klramen bij het onderzoek naar c1e hej-huisjes nog de namen
rrpompgatrr bij de Sparrenlaan en rrmoerasjerr l-angs de Eikenboschweg ter sprake. Op de kaart van 1874 komt een grote kom voor
ten zuiden van de Eikenboschweg en c1e OosterstÍaat.
Ik zou a].le lezers di-e j.ets weten over onze Oosterhei wil1en
vêrzoeken dit door te geven aan de mensen varr onze werkgroep
Oudheidkamer. Têzamen nloeten wij levende Baarnaars een beter
beeld kunnen geven dan thans in de nappen aanwezÍg is.
Missctrien verdient het aanbeve1ing om op clezclfde manier a1le
rdijken van Baarn onder de loupe te nemen. Wie weet er nog dat
de Nassau1aan vroeger Molmlaan heette of dat tr() t gebied rond
de Altalaan rrHoogen Engrr genoemd werd. Ook vond j.k op een kaart
van 18f4 dat de Wittelaan liep van de Koningslaan tegenovcr
Pa].eis Soestdijk tot bijna aan cle to1 aan de Van lleemstralaan
hoek Zandvoo?tr4reg. Zo kwam ik oók een voetpad tegen, dat begon
aan de Prins Hendriklaan, tegenover dc Spoorstraat (vroeger
Beukerlla,ant j e ) en door het -4.ma1iapark lopencle dê .A.malialaan
kruiste en u5.tkwam op de Oude Utrechtsevetr ongeveer ter hoogte
van de Kruj-skerk.
Merkr^'aardig is ook tlat de Laandvarsstraat (vrocger Jeneversteeg)
eens eerr deel van een troofdweg is geweest van de Brink, via de
Laanstraat en de Oude Utrêchtseweh naar Utrecht.
Overigens, als wij in Baarn cên Oostcrhei trebben, hebbcn wÍj
dan rnÍsschien ook een Westerhei gehad? En waar treeft die dan
gelegen? Bij de latere ldesterscfrool?
Vol.doende materiaal voor onderzoek. Er Ís nog heel wat werk
te doen voor de verkgroêp Oudheidkamer.

Bart Braat.
o-o-o-o

- ut-7
ANJERFONDS COLLECTE

Als onze Kring een subsidie van het Anjcrfoncls accepteert,
dan moeten wij ook deelnemen aan de colJ.ecte voor dat Fonds.
Dat was de menirig van Nel Kuyt en mijze]-f biJ de werwj-ng wan
collectanten dlt jaar. Navraag in de werkgroepen leverde de
v-rijvi]-].igers Gl-js v.d. Hoef en Peter lluurdeman op. Ook Jo
v.d. Brj-nk was op verzoek bereid mee te doen.
lleinig mensen, maar tret was ook een s].echte tijd voor oollectes.
Veel leden en bestuursleden die verleden Jaar meedederi (8 mensen)
waren met vakantie, maar ook veel bezochtê huizen waren om deze]-fde reden dicht.
In de twee besqhikbare a'eken is door ons vJ-jven in het l{ilhelmina].aan-distrikt; vanaf de Gerrit van der Veenlaan tot en met
de Eemnesserweg en vanaf de Molenveg tot en met tret Dmmapark,
toèh nóg een bedrag va'J- í: 457195 opgehaald. In totaa]. werd door
dê 10 deelnemende verenigingen eên beárag wan 1 4.364, 15 opge' .haal-d, zodat wlj dus eerr hoger bedrag dan het gemiddelde ofhaalden.
Gëen gek rêsultêat.
Namens fret bestuur van de Historische Kring rdil ik dan ook mÍJn
co11êga- c ollec tantanr harteliJk dánken voor ïrun moej-te en inzet.

Bart Braat
O-O-O-o
OPSPORING VERZOCHT
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In 1972 versctteen van de hand van mevrouw J.G. van Cittert-Eymêrs
het. boekje rrZonnewijzers aan en bij gebouwen Ín Nederlandrr.
Ilet was een overzicht van de nog bestaande; histori-sctr waardevol1e zonnewijzers die de auteur in Nederland op het spoor trad
kurrnen komen. fn Baarn bewonden zich toen tree van zrrl-ke zonnewijzers: aan de achterzijde van het gebou$ van h.et Baarnsctr
Lycer:m (ziJde Vondellaan) en bl-j een oude vil1a op Koningsweg 2.
In de heruitgawe wan tret boekje (in tgg4) uordt vermeld dat belde
zonnewj.jzers nlet meer bestaan, aangezien bel-de gebouwen werden
afgebroken. A1s gelnteressêerde in deze tristorisch zo bel-angrljke
tijdmeters zou ik graag willen weten wat er m€t deze zonnewj.jzers
1s gebeurd. Kan iemand daarover opheldering verschaffen?
G.I{.8.
Groen van Prinsterer1aan 58
3741 vN Baarn.
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Het idyllische Baarn, zoals we het kennen van oude ansl-chtkaarten, bestaat hêlaas niet meer en zaL ook nooit meer te?ugkomen. We kunnen dit b.etreuren, maar rnre zullen het als een voldongén feit moeten accepteren.
lfe]- kunnen we echter als huidige generatie Baarnaars proberen
het rraardevolle, dat on3 rtu nog. rest, .te behouden en te bescher.Fen. Ge1ukkig hee,ft de Hj-storische Kring Baernetr trdit
conserwat j.smerr, 1n de goede betekenis. .van het woord, a"].t.i jd.
tot één van, b.aar be]-angrijkstê doelstellingen gerekend.
Onder deze waardevolLe el-ementên verstaan we niet alleen voor
Baarn karakteristieke
gebouwen, weJ. .of niet. op een vage monumentenl-iJ st 'voorkomend, maar ook e.l-ementen die sfeerbepa1end
zijrr voor' ons toch nog steeds fraaie dorp.' We derrken hierbij
bijv. ag.n bomen, parken, bestratingeo en de boogvormJ-ge l..êkken,
die we vfoêger in hêe1 Baarn zagel.
+anrgzaen, iriaar uiterst zeker, zien wc dit. hekwerk wêf,dvLJnen.
De lanen dJ-e nog geheel zijn omzoomd door deze .veel ondertroud
. vragende eÍL ko.stbare. ijzeren trekkenr. zijn op de vingers van een
kl-nderhand te ,tê].]-en. In .de .Sophiê- .en. Na,FFaul aan, en rondom de
I{llhelmlnavijver
ziJn ze r:og, redelijk gaaf aanwezig.
Ze hebbên èen ruímtelijke werking en doên de bloeiênde tuinen
beter tot hun recht komen.
Er is veel werdwenen, te veeL naar onze zin, ook j-n de Laatste
ti-jd, I{e zu1len het hier niet allemaal gaan opsommen, want
iedere Baarnaar met een beetje gevoel voor sctroonhel-d en tristorisctr besêf kan tret u vertellên. Soms gaat het ongemerkt i een
hui. s bliJkt
pl,otselíng afgebroken te zijn en ee.n maand l-at.pr
staan êr dan opeens twee fantasieloze blokken-dozen vo,o? 1n .de
plaats. Natuurlijk zal al1es wel kor1.ekt en volgens de rêgel-s
na een democratische besluitvorming tot stand gekomen zijn, ríaarbiJ bestemmingsplarrnen geëerbiedlgd en schoonhéidscommi s sies
Beiaadpleegd zijn" Inspraakproc edures rrerden getrouden en er
werd rrplenair' geëvalueerdrr, maar wat Cenkt,de doorsnee BaaÍïraar,
die wan zijn dorp houdt van het verrezeh Legoplein, dat eens een
Brlnk i{as, zoa].s de meeste Drentse Corpên ze nu nog steeds bezltterr, Hij haalt ziJn schoudêrs opr'voelt zj.cb Íbachteloos en
het doet trera verdriet. Soms neêmt hi- j kontakt op met'de Historische Krl-ng in de hoop- dat wi j er !r'at aan kunnen dóen. '
De laatste tijd wordt er steeds va"her een beroep gedaan op de
Historl-sche Kíing door al-1e11ei nenseÍr, die ons vrag€n tren' te
trelpen bíj hun aktie woor het behoud van één of ander pand (zie
elders in dit bJ-ad). Men moet hierbij echter bedenken, dêt de
Hj.storischê Kring s1êctrts een kleine vereniging is met geringe
finaÍrciële middelen en het errige wat wij dan ook kuÍrnên doen is
l".et pleiten 1,oor een goêde zaak bij de daarwoor bewoegde instanties, in bijzondertreid het Gemeentebestuur 'vàn Bàarn.
Het is natuurlijk makkelijk l".et Baarnse Gemeentebestuur j-n dj-t
soort zaken te bekrltiseren en hen gebrek aan creativiteít
te
gezíerr.
verwijten; dit ].ijkt ons eclatêr niet faJ-r,
de beperkte
financiël-e mJ-ddelen, araarmêe.ook. de Gemêente Baarn treeft te
kampen, araardoor er vaaJ. een keuze gerlaakt moet worden uit diwerse behoeftes. Het gemopper op ons Gemeentebêstuur 1s bovendien niet nieuw.
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-11 Qnlangs werd mij door één van onze trouwe leden een boek, gesch,rêyen door Dr:r Henri Po1ak, ter ínzage gegeven., Het is een
rrDe zoom van hot Gooi .
,uJ.tgawe ui-t 1))6, getiteld:
De auteur beschrijft frierin een aantal dorpen uit Gooi- en
Ee!|land, diê hij op zi.jn wandelingen. aandoct.
Het is.voorzien wan fraaie pentekeningenvan Toon de Jong en
alleen daa4'voor al het bekijken waard.
Op zarn wandeling in de dertLger jaren bezoekt de schrijver ook
,Baarn. Het zqu te ver voeren deze hele wandeLing hief rdeêr te
geven, ook al 1s het interessant te ontdekken hoe Baarn êT in
1p)6 uítzag. I{e willen ons ectrter beperken. tot een onzes inziens
mlnder bekende geschíedenis vaarover de scïrrijver ons vertelt,
te weten de plannen die er l-n die tijd gewaest zijn tot bebouwing
van Bultenzorg en Groenevelt, waarbij de schrijver nogal te keer
gaat tegen .l'at hij noemt nBaarns vandalisme[. ]de weten nu dat
deze plaruren gelukkig nooit zJ.Jn uitgevoercl en dat in tegendeel
Groenevelt florêert als nooit tê voren. Het is missctrien een 1es
voor a].le huidigê rr cu]. tuurpe s simístenrt , diê zij uit deze historle
kunaen ]'erên. IrIe laten Henrl Polak rr.r verder ze]-f aan tret woorde
rHoi Geneentebes turrr van Baarn heeft een ultbrei-dingsplan doen
orrtwerpen. UitbreidingsplanJren van gêmeenten, in meer of mindere
mate rijk aan natuuTschoon, zl.jn maar aL te vaak doodvonàissen,
over zulk sctroon ultgesproken. Zo is tret ook hier. De ontverper
wan het rampzalige plan is op de noodlottigê gedachte gekomen of zulks 1s biJ ziJn lastgevers geschied - zouel Buitenzorg a1s
Groenevêlt voor bebóuwing te bestemmen. Het plan vertoont dan ook
beJ"de landgoederen, met een wegenplan overdekt.
Ia de toel.ichting heet hêt, a1s gewoonJ.ijk wanneer zulke destruktl-e wordt beraamd, dat er we1 natrrrrrschoon za1 behouden blijven en dat de bebouwing een rropenrr karakter zal drageÍi.
De erwarl-ng leêrt, waarop dit in de praktijk neerkomt. Hier en
daar bll-jven êen stuk of wat bomen staan en er komen enige open
plekJês met rrplantsoenrr. Voor ?ret overigo wordt a.11es met wíl1aÍ s
bêzaaid, die aanvankê1ijk niet te dj-cht opeen staan, doch rrelker
tu'.nên v-roeg of Laat vef'kaveld en bebouwd worden, zoaLs te Hilversum, te Bussum en elders op belangrijke schaal j-s geschied en
voortgaêt te geschieden. Het doodvorrnis is nog slectrts geconcipieerd. Uj-tgesproken is tret nog niet. De Gemeenteraad heêft er zijn
goodkeuring aan getrecht, docl. er is nog ve'"zet in enige instanties
'nogelijk. Het zal stellig niet uitblijven;
Maar ook dan valt het
ergsle te duchten, want de gestelde machten te t s-Gravenhage
trebben vooral in de jongste tijd doen blijken weinig te gevoeJ-en
voor het algemeen belang, in de vorni van natuurschoon, doch daarentegen vee1 voor ttet bijzcndere belang van de grondQezl tter, de
terrein- en de bouwspeculant. Het opnemen van een landgoed of bos
in een uitbreidl.ngsp1an wi]. op zich zelf niet zeggeÍr dat'bos of
landgoed ook aan de bouwerij ten offer zulien vallen. .De eigenaar
kan niet gedwongen worden ziJn goed te vorkavêlen. Maar is het in
hêt plan opgenomen, dan zijn gevoonlijk de grondspeculant en niet
verre. Zij doen de eigenaar aanbiedingen en daar in deze dagen
zulk bezit ger{roonll- jk zware l-asten met zictr brengt, is het eÍnde
g:ettoon].ijk, dat de bezi-tter geld kiest voor zijn eieren en dan is
tret met natuur en schoorrtreid spoedig gedaan.
ZaL }ret Groênevelt en Buitenzorg ook zo vergaan? Niemand kan tret
woorspell-en, maar sombere gevoelens verwu].len ons als wl-J de
heerlijkheid,
die deze beide namen draagt, verlaten om ons naar
het dorp Baarn te begeven.rr

.72'
' lÍannéer hij enkele bladzijden vèrdef het denperi van de Pekingkom in 1.929, aan de orde stelt, krijgt
de toenmal:ige Gemeenteraad er fei van langg. Hij zegt d.aáf over 3 "Di.t bedrijf was een
zeLdzaam grof :stuk vandalisme. Het j-s onbegrijpelijk
dat het
Gemeentebestuur het treeft gedoo€:d. Maar het schijnt dat i-n de
Baarnse' v-roedschap een vàndalistische tfadítie heerst. Irlant ware
het anders, het zou níet op de gedactrte zijn gekoneri Gr.oenevelt
en Buitenzorg in het bêraámde uitbreidingsplán op.te nêmeÍr en
voor vebkaveli.àg en bebouwing te bestemmen. Zoiets k€ln slecllts
' opkomêii tin tret brein van llederi, voor irie het materiëLe a].]-es?
tré t ideëIe, natuur' en schoonheid, nietS ià.rl

J. Kruidenien
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CODÏCIL

Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van leden en niet-Leden,
di-e. bepaalde l-n hun bezit zijnde voorwcrpen of collectles aan
onze Kring t.br.i. de co].lectie Oudheidkamer zouden wil1en afstaan.
Veelal ï'il]-en zij van die voorwerpen,of verzamclíngen gedurende
hun leven zelf geníeten en deze eerst na trun overlijden schenken.
De vraag is hoe dan het beste te handelen. Gaat het om grgtê
dan zal eerr en ander het bestê wia de notaris ge, collecties,
regeld kunnen worden. En zou. het om bedragen in geld gaan, dan
moet een en ander zeer zeker testamentair geregêld vorden.
Vaak gaat het i.n deze gevallen echter om een enkeJ. voorlderp,
. een verzameling fótors of diars, een seric prenten oi boekwerken
.betreffende Baarn en omgeving, ïn zo rn gewal kr:nt u vofstaan met
een gi@
codiciL. De for-roulering daarvan dient
als volgt, te luiden!
De onQergetekênde

.'

,.. ( namen voluit ) , geboren te. .r.
de .:.
... (datum), beroep, wonendê te ...
..i (adres),
verklaart. hierbij nà zijí/baar overlijden te legateren, wri.j van
recht en kosten, af te gevén binnen één maancl ra zijn/haar
ovcrl-ijden, aan de Historisctre Kring rrBacrnetr, bestemd voor de
collêótie Oudheidltamet zi jn/lraar. ,...
t 4.......

Aldus geheel eigenhandig gesctrrevent
gedagtekend en ondertekend te 'Baarnt
de ...
. ( aatum )
(

Handt ekening )

'7tVoor de goede orde: EEN GETYPT CODïCïL, OOi( AL ST3.AT ItW HANDTEKENING ERONDER, rS 4!9.9
ONcELDrc, E1rENÀLS EEN CODTCTL.DAT
EEN ÀNDDR VOOR U UITSCHRTJtr'T.

Ui

zíjn,
De des6etreffende voorwerpen dienen zodanig omschreven te zi
dat gèen ml-svqrstanden kunnen ontstaan. Betrg{! tret eel schilderij, dan kunt u aangeven wat trct voorstelt, wie dc schilder is
of àls de maker niet bekend is wat .de afmeij-ngen.(zonder J.ijst)
zíjrr. Zo rn codicil dient u op een veiligc plaats te bewaren
rgsB. in vêrtrouwde handen tÊ gêven. Een fotokopiê is altijd

on6leldig.en a1s het origineel vêrbrand of. verscheurd is, is er
niets meei aan te doen. De begunstigde heeft uiteraard bet .meeste
belang,om bet zorgrruldig te bevaren. Een codl.:l-l t.giv. de K?in8t
met name de kollektie Oudheidkamer, zoll bijrr. bij onze penningmeester gedeponeerd kunnen ïorden, die hct dan j.n zijn rtschatkistl dient te bqwaren.
Opmerkingl Een codicj-l verval b wanneer voor het/de woorwerp(en)
in kLrêstiê op een later tljdstJ-p een nieuve bêpaling r^'ordt gcmaakt. Ge1di69 1s altj-jd ïrêt laatstc testament en het laatste
codicil
Wj.j hopên triermee aan de vraag van enkelên (die rnoge]-ijk echter
ook bij anderen leeft) te hebben voldaan.

Het Bestuur
O-O-O-o
BROEDER

4oo gr. bl-oem, a 4f al . lauwe me1k, lo gr. gist, 2oO gr. krenten,
rozijnen en sucade, 2 êierên, vdt zout, 2Q g1 . reuzel.
Meng de bl-oem met zo veel l auare melk aan, dat tret meel níet meer
stuift. Roer irit dit bes].ag cle klontjes, voeg er de overige me1k,
h.et zout, de goed gevassen kr€Ílten en rozijnen (die van de. steeltjes ontdaan zï,jn), de gesnl-pperde sucade en de met lauwe meJ.k
aangemengde gist bij (desgewenst ook de geklopte eieren).
Laat het bes1ag op een lau,w-warme plaats dichtgede!<t 3 kwartier
{ 1 ulrr riJzen. Laat in een ijzeren potje tle .ferrzel smelten en
besmèer er de zijkant mee. Doe het beslag ,e.r+1rr. de deksel erop
en laat dê broêder op een matig vuur I 3 kï'artier aan dê onderkant lichtbruin en gaar bakken
Nà A 3 kwarttrer de broeder draaien, door de pan met deksel en a1
te keren en trem vervolgens van hêt cleksel in Ce pan te laten
'glj-jden. .Nogmaals Í 3 kwartier belkken. ?tj.jit of,h1j gaar is door
er met een vork of breinaald J-n te pÍ'ikken, c11ê or dan droog moet
uj-tkomen. Geef dit gerectrt met boter cn su1ker of stroopsaus.
N.B.: Mèn kan het beslag ook laten rijzen in tret vetgemaakte
ijzeren potje (? uur) en tret .daarna bakken.
EET SMAKELTJK !
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Lies Luikinga
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t I,Jàè -ïri de -hêifèt ïan '1924 dài ér eên bióói vai àí5à nioecler
plotsê1j-ng opdook na een afr^'ezigheicl van enige tientallèn jaren.
frr het 'begl-n had hij no! wel èèns een lewensteken gezonden'uit
één of ander 1and, maar tens.lotte wad er geen kontakt meer.
Het scheen altijd à1 ecn buítenbeentJc geweest te zijn. Maar
toóh was daar lneens het verlangen om cle broers en zusters weer
te zien en ook het geboortedorp op te zoeken.
En zo ontstond het plan om êen kecr mct de hclc famil j-e (kl"inc
kl-nderen inbegreperr) een lange wandclJ-ng te maken in de bosscn
van BuitênzoTg en Groeneveld.
Bíj de ttBlaur,,ó Iloepelrt en orígeving nroerioti de kleine kinderen
naturirliJk horen dàt daar ccn ecrrá was en 6én van de ooms riep
dan ooks rrwaar 'is de burger:aeester' vari Wezel?rr I t Antwoord;
rrEzelrr vras heel duidelijk te horen. Hêt wcrd'natuurlijk
een paar
. maal ,geroepen om de kinderen een plezier' te doen.
)
Een poosje daarna ontmoetten we eer,,l paaL nensen die ons vroegens
rrBent rr uw zoont je kwi.jt? Iíe horên voortdurend Ezau ! 'Ezau !
roepen. " (De vraag hadden ze níet gehoord)
t
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Het grijs verleden.
Zo betitelen wij graag al , vrat zó vet van ons afligt dat we er
eígenlijk ni-et goed raad Inee weten.,
Die verre verten bestaan voor ons Nederlandêrs voornamelj-jk uit
Het vervat er in cns land destijds plaats voncl na c1e ijstijd.
jagers
tlaal is bekends er trokken
ron<1 cn voora1 in Drentê
vestigden zich stammen, die, alweer weef iater, als Ïrunebedbouwers de tristorie zoirden ingaan. Er is c:aar een cu1tuur ontstaan ên wij raken nu nog geweldig opgewonden bij vondsten a1s
stenen bijlen, speerpunten, potscherven en bekers. Dat al1es
dateerde van ver voor onze jaartellíng.
Het was eèn begin van
een vroege besctraving in een tijd, ciat grote delèn van Europa nog
in diepe duisternls lagen. En dan te bcdcnken dat cr in tret
gebied van de Middêllandsê Zee zo rn driècluizenC jaar Voor Christus
een vo1k .leefde en r^rerkte, dat ongekende rijkdommen achterliett
rraarvan we tronderd jaar ge-têden n.lg gccn notie tradden
Het ej-].and Kreta bleek schatten te verbergen ïraarvan geen hrens
enig vermoeden ïrad gehad. De mi.1j onaj.!,- anrateur. archeo 1oo I
Sc}.liemann voerde in dê tachtiger jaren van de vorige eer.1llr
onderhandelingen op het ej-land; missctrien hac! Homerus, op wiens
koinpas hi j voer, hbrd alr^reer geinspircerd:
trTerridden varr een duistere zee ligl: een eiland, Kreta,
Sctroon, vruchtbaar en omringd cloor zee,
Het telt onnoemelijk vele inwoners en negentig steden ...rt
!
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Het kwam niêt tot een overeenkomst. Dat.lukte pas toen jaren
l-ater Arthur Dvans:ten tonele versctteen. Door zijn opgravingen
in ltnossos kwam de Minoï.sche cu.ltuur àan bet Licht. IIet gekke
van fret geval was, dat de Engelsman oorspronkel-ijk helenaal
. niet ultirras,op archeologisctle onderzoekingen. Zijn beLangstelling ging uit naar zegelstênen, die op de crieksê eilandon voor
niet te veel geld te koop ïrerden aangeboden en toên trem ter orc
. kwam dtrt er fraaíe exemplaren op Krleta te kriJgen rrÍaren, reisde
hi-J daar Íraartoe. ,BiJ HerakLei.on .kreeg hi j, de .(verborgen) .Íuinês
van Knossos te zien, hoorde van ,de'vondqten die dè amatèurarctrêo1oog Kalokairinos had 6edaan .op tret uitgebreide terrej-r'r
en hij was verloren ! Hij besloot zelf te gaan graven ên na een
lange strijcl met de overheid mocht hij in l9OO.de eerste pogingcn
rÍagên. Sindsdien is Kreta. een rijkè bron'voór a,rctreólogen gewoiden. rtlaar' je een spa in dè grond steêkt vind je rlel watlr,
zeggen. bezoekers van dit prachtige. e j"land wel eens. Onlangs
publiceêrdê de Sc ient ific I Ameríc an een uitvoerig artikel over de
pa]-eizen, vier in getal , die in de loop van deze eeuw zijn'blootgelegd. Het was een diepgaande studj-e over K-nossos, Phaistos,
Mal,ia en Zakros, die ten doel- had de Minoiscl".e samenleving tê
reconstrueren. Dat Ls natuu:rl,1jk een Ïrele hap, die een gewone
sterveling mb.ar'moeilijk kan vêrra/erken. De auteur, Petêr Warrent
gaf o.a. eerr zeer gedegen uiteènzetting over de vondsten. HiJ
vergeleek Ïret wierta]. opgedolven paleizen met elkaar en krÍam tot
de konklusie, dat ze ál1e vier. merkwaardige ovcreênkomsten vertoonden. Elke nederzetting - want zo mogen wtj de uj.tgestrekte
bezl"ttingen r,rte 1 noêmen - beschikte tenminste over èen centraal
plein, rraar omheen meestál opslàgruimten lagen.; meÍr vond overal
werkplaatsen, arcrrj-e fkarners, rituele tauimten en zalen voor offi. ciël-e plechtJ-gheden. OpnerkeLijk is ook hun.ligging:
aan.of .a1ttrans dichtbij zee. De bcwoners van hêt eiland iararen een vief
' zeêvarend volk, lÍat btijkt
uít de levendige handel met o.m.
Egypte eí Assyrië. Zlj schijnen in grote onderlinge harmonie
geleeefd te hebtren; geen der woonsteden kende beschuttende muren
of andere afweermêth.odês. Men vc-rdroeg elkaar en dacht kennelljk
niet aan overvallen.
Natuurlijk verschilden de bouwwerken niet aLl"een ín groottê maar
ook in. inde]-ing. Soms vond men de ma€ïazijnen met de enorme ronde
voorraadpotten - pithoi - rr'aarin olie en wiJn, .maal' ook graên,
mee]. en:eeir enkelê keer 6oud en sieraden arerden bêwaard op eên
bovenverdiepj.ng; elders stonden ze op de begane gnond.
In l(nossos bereikte men ile leefruimten via een molumentale trapt
evenals in Phaistos; in Zakros wêrd men-verrast. door een rond
zïembad op de begane grorrd. Malia schijnt bedrijwig te zijn gêweest óp tret gebied van olie en wijn; persen ên ingenieuzê
leidingen r'J.jzen in díe ri-chting. Het moet een indrukr^'ekkende
industrie zíjn gewee Ê t .
A.l- deze en nog veel meetr biJzonderheden zijn in de loop van deze
eeurJ ontdêkt. Dank zij die gegevens kan men zicfr gaander.reg êen
voorstellinB maken van tret 1êven van dê l"Íinoërs, . aI tast men nog
vèe'l in het duister. Zeker is, dat de mensen klein van stuk rdarent
hoogul-t.maten zij anderhalve meter. Zij hadden breekbare mj-ddel'tjes, die vooral bij de mannen geaccentueèrd werdeïi door brede
ceintuurs. De vrouwen droegen een soort hoêpelrok en de borsten
bloot gelaten. Hrrn Ïraren watren zwart en golvendt
werden vrijelijk
groot
hrrn ogen vaak
en sprekend; rr'at bij de vreuwen extra ui.taangebractrtê
zwarte streepjês op en onder de
kwam doo? kunstig
.

oogleden.

-16 Dlt alles zj-jn we te weten gekomen door plastieken, beeldjes en
vooral door de frescors, die voornamêlijk in l(rrossos arerden gewonden. De muurschi,lderingen daar vormen de beste bron van inlichtingen over de Mino!'sche mens, h'ant geschriften komen Ltelaas
niet voor. Dat wil zeggen, er zijn honderden kleitabletten
gevonden, die tot op de dag van vandaag een puzzle vormen voor taalge1êerden. Het lj.neair A en B schijnt onontwarbaar te zijn. Ifel
bractrt de Engel srnan Michaet Ventris }]et zo ver, dat hij - dank zij
zlJn kennis van codes, 1n d.e Dêrste Wereldoorlog opgedaan - het
l-ineaír B wist te ontvàrren, maar het bleek clat de aantekenlngen
voornamelijk betrekking hadden op zakelijke gegevens. Er bestond
kennelijk geen behoefte aan literatuur
in deze taa1, die het
lineair A opvolgde. De vraag blj.Jft of l-ineair A, tot dusverre
nlêt ontcijferd,
lets l-n dl-e geest zal opleveren. Vast staat, dat
Ventri-s ongeveer tachtlg verschllLende tekens vondi te veel voor
een alfabet, te weinig voor een zogenaamd woordsctlrift. Ook de
beroemde schijf van aardewerk, die in Phaistos werd ge',ronden,
blljft
een raadsel met ztn spiraalvorml-ge tekst van een paaÍ'
tronderd tekens, waarvan êr slechts enke].e hêtze1fde zijn.
Tcrug naar de pal-eizen.
Knossos was het grootste en verrertreg het 1ndrukwekkendst. Het
besloêg een oppe?v1akte van liefst twintigdul-zcnd vierkante meter
erL bezat twee tot vier verdiepingen. Ewans meent dat er zeker
ach.thonderd à dertienhonderd vertrekken moeten zijn geveest; de
meeste vrij klcÍn van afmeting. Als je cle woon}.uizen van de hofhouding aan de toegangsrdeg naar het tïreater bekijkt, dan vraag je
je af of die op monnikcel1en lijkende ruimten echt dienden om in
te wonen. Waren tret niet meer uitsluitend slaàpsteden? Speelde het
lewen zich voor tret merendeel J-n de open luctrt of in de omtrek
van het paLeis af,? Daar zijn de geleerden het nog lang nÍêt over
eens. De zojuist genoemde toegangsweg was overigens nl-et zo maar
een straatje; het schijnt de oudste weg van Duropa tê zijn. HÍer
trokken de processies overheen, varrdaar de naam Heilige lÍeg; de
lengte bedroeg tweehonderddert j-g meter en de geplaveide middenmoot
was bijna anderhalve meter breed. De één beweert dat er festl-viteiten op konden plaatsvinden, êen ander meent dat het verharde
middendeel- gemaakt was om te voorkomen dat slaven, die de draagstoe]-en van t.ooggeplaatsten droegen, 2ouclen uitglijden.
Die gasterbezoch.ten misschien tret beeldschone kleirre theater, dat vermoedeliJÍ
tret oudste in heel de I^'ere].d is. Hier kon l,lj.nos religíeuze of
atletische woorstellingen gadeslàan; ook dansen werden er uitgevoerd; om hem treen konden vierhondel'd gasten p].aatsnemen.
Het paleis rras een wirwar wan hej-]-igdoÍunen, zalert, gangen, trappen,
schatkamers, receptieruimten en wat niet a1 . l.Ij-et voor niets speelt
het verhaal van Theseus op zoek naar de minotaurus in het labyrint
zj.ch hj-er af. Overigens zijn. cle geleerden er het nog steeds niet
over eens of de naam van de eerste koning Minos een titel werd
voox latere vorsten zoals in Eg"ypte bl- j de farao r s l-Let geva]- rÍas.
Ook Ï'eet nen niet zeker of hij alfeen maar koníng r,'a s of koning/
priester. Vast staat dat men heeJ. wat godinnen vereerdei het
heJ-ligdom van de huísgodLn nam i.n alle vorstelijke
residenties een
vooraanstaande plaats j-n, evenals het uitgestrekte plein rraar de
godsdienstige plechtj.gheden werden gehouden. De ro1 van de koning
is hierbij niet duidelijk.
KÍIossos geeft een uj-tstekend overzictrt van rrtroe het vroeger lrasrr.
Ewans reconstrueerde grote de1en wan h.et paleis en dat j-s hem niet
altijd in clank afgenomen. Hij restaureerde hele vertrekken naar
zJ.jn eigen ídeeën; zelfs een toilet met waterspoeling en een bad
met waterafvoer liet hi-j renoveren.
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De troonzaal 3 De eenvoudige stenen troon van

Itlinos, de oudste troon van Europa.

2. ne schiJf van Phaistos net hleroglyfen
kanten.
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De slangenkoningin.
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Rhyton. Offerkoord ge-

vonden in Knossos.
llus eum van HerakL eion.

le heilige horens, die
de nuren van het Palêis

van Knossos bekronen.
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Hij gebruikte roodbruinê, blauwe en okergele ver'f om k1êur aan
de werschi.ll-ende kamers te geven, liet ronde en vj-erkante zui1en
optrekken uit beton, kortom hij vilde een beeld geven van hoe men
híer in oude tijden leefde.
Het is orrmogeli- jk om ook maar' een summier overzicht van Knossos
te gevên. l/at heeft het voor zin om te spreken over toegangshal]-en en statietrappen, dakterrasscn en voorraadkamers, stierenlogg1a en troonzaal a1s er nog tien kcer zoveel andere attrakties
zíjí? Er staat een huis van de opperpriester en de vertrekken van
de koningln, inklusief haar met dolfijnen verl-uchte badkamer,
mogén nlet onvermeld blijven. Van de stierencultus getuígen de
twee gewe.1-dige stierenl. orens (één gerestaureerd), die steil de
lucht inprikken aan de zuidzijcle van hct iomplei.
Het moet een gouden eeuw zijn gêveest voor a1 die kJ.eirre mensjes
en wij snoepen van de restjcs. rrDe Minolsctre wereld moet zeer
aktief en attraktief
zijn geweestr', schrijft cle historj-cus
Matthioul-akis, ongetwijfeld ook doelencl op a1 het sctroons dat l-n
het Arctreol-ogisctr Museum ván Herakleion is uitgestald. De uitgebreide colLecties geven een volledig beeld van de MJ.notsche
cultuuri men kan er betralve de gerestaureerde frescors uit Knossos
nog veel meer bewonderen! Juweeltjes van vazen ên schalen, beeldjes
wan ivoor erl marmer, fituele kruikens onwaars chijnl j.jk geraffineerde sJ-eraden en koninklijke gebrulksvoorr^rerpen, zoaLs een krater
d.w.z. een men6"vat voor wi.Jn en water:. Dat a1les ên nog veel meer
is in en rond Knossos en de andere paleizen op6edolven.
Het gebied van Ptraistos is kleiner en beslaat zestienduizend vierkante meter.. Volgens overleveringen moet hier een broer van de
eerste koning Minos hebben gehecrst. Italiaanse archeologen trebben
het complex blootgelegd en zij hebben er niet naar gestreefd iets
na te bouwen of te verfraaien. Hier moet cle fantasie van dé bezoeker gaan meespelen, want het is niet eenvoudig een inzj-cht in
de bouw tê krijgen. De fundamenten moeten de weg aanwijzen: een
zuilengal-erij,
feestzaal., heiligdom, offerplein, binnenhof,
theater, het is allemaal voortrand.en raaar je moet r{el goed kijken
om allês op eerr rj.j te kunnen zetten. De statietrap
is gelukkig
nog in goede staat err geeft een idee Éoe nen claar sierlijk
overtreen schreed. Ook hier werden ta1 van kostbaarhederr gevond.en, die
alle i.n het museum te Hêrakleion een plaats.je vondêr.. Ringen,
steekspelden, oorknoppen in de vorm van stierkopjes, celntuurse
kostbare kralensnoeren.... het is a11emaal zè verfijnd bewerkt
dat je haast óver decadentie zou kunnen sprekên.
Nog weer kleiner van opzet is het paleis in Malia; het beslaat nog
geen tienduizend vierkante meter en heeft kennelijk een landelijker
type dan de beide grote broers. Het ligt doodstil in een mooie
omgevi-ng en frêt heeft iets intiems. De Cistels die tussên de stenen
groeien en de cicadaIs die hun sch.ri_Lle geluiden produceren hebtren,
llie weet, ook in die vei.re vroege tijden a1 zo gebloeid en getjirpt.
Op de centrale binnenplaats komen de verschillenCe vertrekken
samên. Het is er allemaa1 3 voetstukken van zuilen, J.iefst drie
trappen, troorrzaal , heiligdom, anclere vertrekken. De Franse archeologen die hier werkten hebben a1les keurig op een rijtje
gezeti
wat het meest opvalt zíjn de geweldj-g grote pj-ttloi, die naar ïret
schj.jnt j-n kamers zijn opgeborgen rraar die in werkelijkheid daar
vermoedeliJk door bezorgde scfratgravers zijn gedeponeerd. Een put
vraagt a1ler aandacht en vêrder ligt er een mysterieus wiêl van
ongevêer een meter doorsnee en voorzien van êen aanta]. putjes
,t:,
langs de rand. Hier staan de deskundigen weer voor een raadsel.
was h.et een religieus voorr^rerp of werd l.et gebruikt a1s spel?
Zo blijft
men gissen. . .. ..
.
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ZakTos is weer treel anders. Hot paleis is het kleinste van }. et
ktrartet; het is zelfs varadaag nog niet makkelijk te bereiken
door zijn ligging irr een ri,ng van heuvels en bergen in het zuidoosten van Kreta" Zakros trezat k-ênnelijk een haveni er werden
ivoor, koper en halfedelstenen in i:e{ pirleis en daarbuiten aangetroffen, die kennelijk va,.l averzee waren a-angevoercl. Het zou
kunrren zj.jn dat hieï' eên orrafhirnkelj. jk vorst re€ieerde, die zijn
eigen h/etten stelde. Toch schijnen er. banCen te hebben bestaan
tussen Zakros en Knossos; ter, eê:'s'ue vond iten een aantal zegels
in beide paleizen" die mêt elkaz.i' o-uercenstenderr" Verder ontdekte
men grote troêvee:Lheden pracfrtig f,lar'de''rerk, clat ongetwi j feld uit
de atel-iers van Knossos afkorrrs big lias,, I4alar in de haven moet er
veel meer zijn omgegaan" KennèLij1; r.rcrcl er g;oudo zilver, 1ood,
koper en tin gelmpof.teerd; ook ir/cor en eclelstenen namen een
behoorlijke p].aats op de ïrarkt :Lrt. Op de eerr of andere wijze is
gebleken, dat a1 deze goederen niet a1Ieen bestemd waren voor c1e
paleizenl ook l-n rtgewonerr huizen trof nen .Jit alles aan.
Men neemt aan dat Zaka'os in een on'r'oors t e,]-baar korte tijd van
de aardboden is verdr,'enen, get'uig,e de enorme trceveeltreid dingen
die men er bij het blootleggen freêft gevo:rden. Er werden zelfs
woedselresten aangetroffen. J:r, clie rrgelronerr huizen. Zij werden
meestal bewoond doo:: vert egen'wc,Jrd i€te?s des konlngs en zij
worden aangeduid a1s landgoed, vilia, buitenhuis of zelfs gewoon
boerenhoeve. Men zou ze kunnen 'vergelijken rr:et mj.niatuurpaleizen
zonder inclrukwekkend bin:lerplein, De bouwstijl- wrs kennelijk
overgenomen van de resj-dcnti..rs en ireir hj.elci vooral rekening met
voorraadruimten, o1ie.- elr -.,ri,inpe:s,en" I'eefkanlers, huisgoden-metaltaar en toch r.re1 fraaie o11tv.]ngstzalen. l4isscfrien uaren de
eigenaren onaftrarrkelj-jk van her naasibl.i liii6endê trof ; tot dusverre is daar maar weinJ.g oveÍ' !eLèrrc1. De:r 1,aal vllla t s zi jn a1
zó vermaarci, dat zi.j waard z:L jrr ger,oei:td te wcrden. Agia Triada
ligt een paar kilom.jteÍ' vàÍr P.na'! stos ve:r'wi.i cle:ci en ls één van de
lieflijkste
ontciêkkineïen. oncl.r'b l!Ér. c; irl1emaa1 zo vriende1ijkbeknopt bíj 1igt. FÍicr klrl; j(. a1s lr'r-i )vr'ouv c1c pitho'i. ovcrzien,
trier treb je een scirit beí. encl- ov.):'lictrt oire1' vei.Jen en ïrijngaarden.
En wat vond men dazir tuÍ;sen ,-Ír4.aÍe kc3tbaartleden die tacfrtig ja,ar
geleden Inrerden bloc-Lge1éíjd? E:I} - r:'.riri I sarcofÈ-!a6, die een volledí
overzl-cht boocl van dc cj.ccle:r.:ul b"is, orrr ' leeks -ii jÍ'tierÉronderd voor
Ctrristus . MeÍf zíeL bloedoifers Ilj-(j!-aèjc:r aLrI} c1e cnê zijde i aan de
andere kant brengt eer p:iesteres orbloccligie offers in de worn
van vructrten. Er staan godil]nen rp ai51et'e eld en priesters, een
dodenschip en paaÍ'dewagels,. De clode zelf zie t rnerr tenslotte uit
de sarcofaag oprj-jzen. Is het .,;o1:de:r dot dít stuk een erep1aats
in het museum heeft gevonden?
Dan is er nog Gournia, een l.illiputstad,
waar je o-\.er het authentieke p1aveisel sta!.t: voor'.zic1tti6, want de paadjes zíjrr o zo
nauw. Hier treeft het vuur of eer. aarclbêving we1 zeer onverwacht
toegeslagen; men vond er ncg pl-r.e-l.aspjírs en zo juist uit de Lrancl
ge11egde scho enmakers gereeCs cfrerppen. Het is a11emi:al z6 kJ-eír'.,
clat tret op een oud Madurodan 1ijktI k.rnertjes van misschl-ert andertralve meter lengte, een stadspcori die meer van een stalcleur heeft
en ook c1e offerplaats Lreeft rri€ts irnposants"
Men is nog lang niet uj-tÉi,rkeken o1.., Kreta. in het westen, bi j Ghania,
vermoedt men een vijfde paleis en Í!e: het onderzoek is al voorzichtig begonnen. Ook heeft men i:l crie streek het oog laten va1Ien
op de omgewing van Rtretnynnon. Dn in oost llre1ra staat nlen te popelen on r-n cle buurt van Sltia te gaan 6raven. Iiet zijn misschlen
geen paleizen clie daar o:flder zanC êír s tílnên vêr:borgerr liggen,
maar men boopt op liinotsclie bouwse-l-s, c'líe tre-i ver verleden wéér
nadêr tot ons, twintj-gste eeuwe:s., zrrllen brlngen"
Il . tIi t s cnburs-Horsman,

o

Li-teratuur

r

Peter .l{arrenr.('Scientific Àmeri.can) , Dom;Lnicrrs I
Portrêt 1ran. Kreta,r.,'Costa Davards I Phaistos en
.Hagi.a Trj-ada, t];11., Chr,istoforakis i Kno.s so s ,
L. Co.ttre].i.: The bu-l1 qf 'I,linos.
,

.

O-O-OrO

i

HISTORÏSCHE MARKT
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fn onze circulaire van lp augus- tus jl. hebt u al kunÍren lezent
dqt .r.ri-j op veler verzoek opnieurnr eèn historische markt orga'ni'seren-'en 'wel op daterdag 2 ricivemtier a.s. tussén. 10 en 17 uur
in de l,lal dhe lm M1'VO .
De baten van de markt komen uj.tê.raard ten goede aan Ïret in 1983
levórmde fonds rrAankopen t.b.y. cle col-lectie Qudhe idkamerrr.
Dank ziJ dit fornds waren wij in staat Ce collectie met {ntercssarrt materiaal- ult té breiien.
Gèzien het succes tn 1983 willen wij. proberen een soort8eliike
- liefst nog 'iets meer uifgebreicle - márkt t'e organiseren.
Het is dan ook de' bédoeling in november a.s..weer te komen met
kramen met de meest uiteenJ-opende zaken, zoals bijv. oude
ansichten (van Baarnr: maar ook oude exemp:Lafên. varr andêre plaats'en ui.t ons, land):, .ínet zeldzeme oude,'prenten €n oud.e topografisctre
kaarten. We clenkerr weer aan een kraam rret ectrt goed aÍItiek, een
kraam met oucle en nieuwe handwerken ( sp,:ciiaa"1 yoor de' markt gemaaktê handwerken misschien? ) , maaÍ'r:ooki aên eeÍl kirrderkraam met
speelgoedr. pwzzeas enz .
Natuurlj.jk za1 ook onze archeologische wêrkgroep weer present
zijn met .cen kraar:r met fossie1en en vuurstenen werktuigen en
eventueel boeken op het gebiecl van archeologie.
Zo mogelijk komt er weer ee.n k1eine zj.lve1'kraam, een kraam met
snuistêÏ'ijen en rariteiten,
een kraam net êcht allerharrCe, een
boekerrkraam met duurdere boekrnrêrken cn ceÍr rr snuf felbakl met
boeken voor een paar kwartjes. Een kraam met kanc1elaars en kaarsen
(van tuinkaarsen bij de barbecue tot treel fijne handbe s childercle )
zaL zeker" belangstelling genieten. Last but not least natuurlj-jk
een potjes- en bloenenkraarn.
Bloemen hangen a1 te drogen en er worden druk potjes ver€iaard,
zodat op korte termijn begonnen kan worden met stukjes opmaken.
Op de dag van de markt zelf gebeurt dit eveneens, maar dan met
verse snijbloêmen.
U bêgrijpt, dat uw goede gaven op c1e meest uiteenlopende gebieden
velkom zullen zijn. Oude en nieuwe (bijv. voor onze tor,bola)
voorr^rcrpen kunnen van pas komen. Dvenals in 1983 zijn wij graag
bereid eventrrele ra'aardevolLe zaken die u van c1e hand wilt rloen,
maar waarvoor u toch r.'e 1 een gelde1ijke teger:roetkoming. wJ-lt
ontvangen, voor u in consi-gnatie te verkopen. U bepaalt j-n dat
geval tlet bedrag clat u r^rilt ontvangen en wij verkopen tret met een
percentage voor het fonds. Blijft
bet/de cle sbe tre f f enclê voorwerp
(en) onverkoctrt, dan ontvangt u een en andcr vanzelfsprekend na
de markt retour. Voor a1le c onsl-gnatiego ederen wordt een standaardkontraktje opgemaakt rnet tret bedrag Cat u wilt ontvangen.
Voor dat bedrag worden uw c onsignat i egoederen uiteraard ook verzekerd tijdens de markt. Elke maandag tussen IO.OO en 12.OO uur
en tussen 2O.OO en 22.OO urr kunt u terecht met rrw goede gaven
en/of c onsignatiego ecleren i.n onze kelder onder het Gemeentehuis.
Desgewenst zijn rrij graag bereid bij u thui- s te komen indien u
ons d.it laat weten -
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Bent u benoeuwd wat er nu a1 bj-nnen is? Om een Ereêp te nemen:
wat grammofoonplaten, ansictrten, een verzilverd sla-couvert,
een taartschep, beeldjes, een k1.okje, potjes, karrdelaars, een
enkele fossielene
fraaie oude naàimachine, een werktafeltje,
ge].aakte en geborduurde kleedjes, wat serviesgoed, wat boeken
err puzzels en . . . een heerlijk ollderr^retse bromtol.
Mocht u aktief willen meewerkerl door bijv. een kraam te,bemannen of mee te trelpen met het verhrrizen en inrictrten (vrijdag
1 november na 15.Oo uur) or afbreken (zaterclag na 17.OO uur),
clan zulJ.en wij dit graag vernemen.
verOok a1s u de koffi-ebar r^rilt bemannen of bíjw. ].ootjes'wilt
kopen, houclerr wíj ons aanbevolen.
Voor d.e goede orde en gezÍen de ervaririgen in 1983: consignati.egoederen kunnen wij natuur]-ijk niet op het aflerlaatste moment
meer acêepterên, aangezien wij vooraf een opgave voor de verzekering dienen op te ste]-Len.
}Je1 hartelijk
welkom op vrij dagavond 1 november en zaterdagochtend 2 november zijn natuurlj.jke verse snijbloemen en bijv.
ze]-fgebakken cakes of andere lekkernijen voor êventuele verkoop
j-n de koffie-/frisbar.
Heeft u vragen, tips, ideeën? Of u wilt op we1kê wijze dan ook
meewerken? In a1 die geval,l"bn graag een'telefoontje naar één
vàá onderstaande medewerkers r
Mw. W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4., te1 , 21470
tuw. ë.u. Groo t endors t -Do ornekamp , van Bêethovenlaan 5r tel-. 13133
Hr. F.J" I(ramer, Mozartlaan 6, tel . 14583
Hr. B. Braat, Gerrit v.d. Veenlaan 2" te1 . 12523

Hr. D. v.d. Steeg, Tal-malaan
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Zaterclag 2 november
1O.OO - 1f .OO uur

Historiscfre Markt met voor elk wat
vils in de l{aldheim MAVO, Vondellaan
2. Toegana vrij .

Maandag 11 november

Mw. Dr. G.C. l4ohr-Horsman Ïroudt een

2O.OO

uur

lezing zoals 65 jaar geleden haar
schoonvader Ceecl in 1920 ower de
Ritssische revolutie van: 1917 .
De lezing i.s c1es te interessanter,
omdat wíJ1en de heer l4ohr destijcls
ooggetuige is geweest bij wat zich
in St. Petersburg afspeelde.
Plaatss Het Trefpunt biJ de Nicolaaskêrk, te bereiken over hêt pad rechts
Langs de kerk.

Dinsdag J december
2O.OO uur

Dinsdag 14 J anuarí
2O.OO uur

Verguldawondje o.1.v. mevr. c.W.
Àstro-van Hasselt in de kel-derruimte
onder het Gemeentetruis. ïn verband
met Ïret bestellen van de speciale
speculaaskoeken is opeave vooraf
noodzakêlijk. Dit kan te1efoniscïr
geschieden vóór 10 november 1985 bij
de heer B. Braat, tel . 12523.
Kosten voor leden Í 3r--, voor introducees Í 7,5O. BiJ mÍnder dan 10
deelnemers gaat het niêt door.
1p86

Dla I s van Ouc1,-Ëaarn vertoond door
de treer C. v.d. Steeg.

Plaats ! Het Trefpunt.
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