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In het redakt ie-art ikel van het eerste nulnmer
van erBaernerr werd gesproken over het eerunaal-per twee maanden verschi.inen van dj_t b1ad. In-
middels is besl-oten rrBaeineir maandel-iiks uttte geven. iVat betreft de kopij geldt Éet vo1-gende: gaarne inLeveren voor áe-f5e van iedere
naand bij mevr.Bij vanck.
Mocht iemand he{ niet eens zi.in met de naam
van de2e krant, vernemen wii áit Aaarne. Tot
nu toe is er siechts één suggestió bij de re-
daktie binnengekomen. '!Íij kunnen derhà1ve aan-
nenen, dat de-naam irBaeráetr zo sl-echt nog niet
is.
De redevoeringen, gehouden door d.s.van Waes-
berge, de heer Col-l-ard en de heer Tielenan
tij dens de opening van d.e tentoonsteflíng Ín
Qe Paulqsk erk , st aan op schrift. De tekst van
deze redevoeringen kan desgewenst verkregen
worden bij de hóer Brouwerl Sophialaan 39.
Zgals tij dens de ledevergadering van 9 maart
i1.. werd-besloten, is de-heer Hóoyer het ere-ilomaarschap van onze vereniging aangeboden.
Helaas is het de heer Hooyer wegens persoon-
lijke ornstandigheden niet mogelijk dlt ere-
lidrnaatschap te aanvaard.en.
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Wellicht ten overvloede mefden we hieronder
de samenstelling van het bestuur van de
Hist or jghe Kri-ng trBaernerr :

lír. C. C.1,r. Collard - voorzitter
Mevr "F. G.Bart-van Eekelen - secr.
D.F.van Giffen - p enningneest er
G.Brouwer - vice-voor zitter, vert.werk-

groep Intervieuws etc.
Itlievr. G.lY. S "Astro-van Hasseft - vert.

werkgroep a1g. ge s chi e deni s
llevr.J.v. d.Brink - vert. werkgroep

Oudh e idk amer
l.evr.L.li.Bijvanck-Dingemans - vert 

"werk g,^ro ep archeolo gi e

Het gironurnner van de llistorische hring
Baerne is : ,

37 6894 t.n.v" Rabobank Baarn, Eennegser-
weg 26, Baarn, ten gr.rnste van rekening
nr. 3047-24292"

7n'rÀ.F aan i aÀav' àia oi in nnnf r"ihrrt-i a v
" -- -Iog

niet betaald heeft, zo vriendelijk wi11en
zijn dit zo spoedig mogelijk te doen?
Een zo jonge verenigÍng heeft al-le steun
nodig, ook die van U.

De redakt ie



MAri.Ns t;6/Íi{NiBr{u ls
of de lolghnilen van een schoulenhuis an. ougeving

Hoewel BAARN tusen 1306 en 1338 stadsrechten nroet lrebben vcr-
kregen en ook als ,,open stad" erkenning genoot, werd het tot heden
altiicl nog het ,dorp Baarn" genoemd. Geen wonder. Ilaarrr hce{t
lang zijn dorpsgezichr en karakter behouden,

Nu Baarn lret karakter van rustig ,,forensdorp" gaat velliezen, tot
sterlelijke uitbreiding overgaat; nu er planuen zijn tot,,sanering"
van de oucle dorpskeru, die de genroederen irr beweging bÍachten;
mag het niet ondienstig geacht worden, een en ander over de ge-
schiedenis van die kern, als belichaamd ín her schoutenhuis, naar
voren te brengen.

Ieder die wel eens de tekening van de tseijer heeft gezien: ,,'t Dorp
Baerne" van onrstreeks 1750, zal daarop, terzijde van de kerktoren,
en gedeeltetijk schuilgaande achter eeh op àe voorgrond staande
boom, orrtwaard hebben de gevel van een herenhufu, met de deur-
ingang in het midden, Dit was het nieuwe huis, dat schout Christian
Wiarcli Plesrnan in l74l voor zich liet bouwen, op de plaats .waar
een boel derij stond, ook door De Beijer., tlocl dan vóór of kort ra
l74Q getekend.ti

Gezicht o? de Rerhbírk te Baatn, omttrcefu ll00

r) OveÍ vÍo€ElqichoutÉ[htrizctr wotdt gecn meldiDg gcltlaakt. ltel huis Rrilk t0

;".i:ïal] 
de eeuwcu rt<xrr <ie naam voi ïchourenhuis, 8crlagcn cn
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N ttutuc srltoul

ln l7l0 was sclrout Kerupe ovel'lc(len, en il liiu plililtr \riis irirrrgcsr!lr!
1;crtocrrrdc I'lesurlrr, <lie sinds l6 april l7t0 in lJualrr l'oonrle.

Hoc tlezc zo iD llaalu vcrzeild knartr] Vclruocdelijk o1r a:rrrlrcrclirrg
vrlr ourl-iltlische nrensen. Cebofcll irr Pilsrrrl (lirrrrleri:trrrl) lrarl hi]
itr etr voot-de C)ost-lrrrlische Corrtpagrric iu Indië gctlicurl, 7ir ruar lrij
te Batavií gclrur\'(l nret Pctlonclla dc Voogt, wicr ou(lcrs irl(liiirr.
cvcnals haat' grootorrtlcrs, u'<lonrlen of h:r<klcrr llc\!oorr(1. l'cu tijrle
van 17.10 wts (le glootrloe(lcr À.Ialit (illstilrrtiir tlc l-laaLc. lcrlrrrrt
varr Johirrrnes LcneÍjra, te iVliddcllrurg woorladrtig, en klril!lr rii rlirirl
llitnLn onr <.rp 12 jutri (loopgctuigc tc zi.in l)i.t dc (l(x)l) \'iut siirí)rl
|Villcrrr zoon vuu Schorrt Plesrrlrrr en ziju vrourv Pettorrcllrr tlc \trogt.

Hact lViattli Picsrtran Le llatavil het geluk gehild rraast zijtr (ortrrirr
dirar ook ziin vro[rv te vin(len, naar alle waalschiir I ij khc irl lrirrl zii
voor herrr ook aantrekkingskraclrt in een behoorliikc LuLridss<hat! HcL
volgend jaar (1741) kocht de schout irlthïns (le l>oexlc|ii, rlscd irlar'
afbreken, onr et,een herenhuis op tc bouilen, dat tlc nairut ktccg latt
,,N'Ics l)clice:s" oI wel uriin geuoegen. Nu gcuocg^eu -- cn onij-clloc!,cr) -

hec[t de schout hier ongetwijteltl gelrad. llerr'oorrcle hij cct'st cctt

Sehuurd huis - hct schoutenhrris, tltatrs ltlirrk l0 -- cloot- stltotrl
Lorlcwijk Pook vau Baggen ingcricht - in l7.lS kocht hij clit lrrrir
(vool 14800,-) rnet rog een huis, ctl, herberg ett hol ,,tlaar het i]r'
rcchtshuis gehou(ien rlordt en het statenwapcn:r) uitharí3t." l{('l
huis ,,NIes l)eiices" rr'ertl nu sdroutetrhuis eu bet gctccitt vctltrtistlt
varr het Statenwaper lairr het ,,helerrluris", I)at clit gclroul op tltl
traaru a;rnspraak rrocltt rtraken, blcek wel uit de bescltriiling hoc IIcl
huis was ingericlrt, w;ralirr gczegd welcl, rlat het bctrctlen zcs r et ti-ckktri
hatl, waarvan tlr-ie behangen l'aterr, tlie itirliatnsc sdtocttstcirctt ttt
spiegcls harlden eu een fraai rritzi<lrt bodert. l)it lriharrgcl rtiltlr'
rcl;scn lllct rvan<lkletleu of bervcrkt lerlct bcklccrl rlirrt:tt, Lcr\\'iil (Í(

aurlcre thie vcltlckken tle rvitte rrrrrrrr' \'ertoon(len,
Iloverr bcvourlen zich ook clrie glotc en rr^'ec klcitre kalttcrs. ()rct

het gchclc hiris licp ceu zoklcr tlie voeit lilcêrzoltlct rlas ittl3ctitirl.
Voofts bev{tte hct lrrris rrog cen l.rlovisickanter. L)aI rvaletr ct lrcncclttt
twee afrotrtlerlijke kcklcrs aau rle voot'- en t\i'ee aarl (lc achtcrrii(l{l
van hct huis. Verrler-cen kookkerrken, rllct t$ce l.xrttirctt, ilic tritzitltl
op de achtcttuin lloorl.

- 
llovcrldicrr rvas et' st:rllittg vrxrt tier piratrlcn, koctshrtis, ltrxri' cir

tulfzolder, rttct slaal>Piarrts voo[ tlc kDceht, cctr tuin gehcel rltxrt r.ct:
lrorrten schrrttirrg onrteven en tlc tuin bcplatrt !lcL vlr(:lttl)()ntcrt.

l)oor aarrhoop n';rs lrct grontlbczit. tclkens rritgclrtcitl, cu kolt trtrt

!) Íl:t Slalc $apelr $as ccn hcrl'(rg {lie ir (le s(harlrr\r !rrl (lc krll \1"r)í' 
Slcdrr$ nlcl córr i.mal parl var: rtc jiastorie gcrchci{lcn Zii \1r'(i (11)í,) l'l(:rn1rl
xrcl aru.Lrrc qronticn B('kochl Bii (liclrs batlkr('cl i:l li52 ko{hr d! (liacrnri! ltcl

fl'il*li1 il'l;l;;l;ll,,lïl "l1;l'r'rui" 
,'.rc 8(r(rc'r I (i'r*'( k' irrr'



den opgemaakt" dat deze schout een trdef tig heertr
was eir-kap it aal-kracht ig bovendien'
Geen wondêr, dat de bouwheer en, eigenaar van' - ,

áË"*Ë"1áói àó- "á" de i?politieke, armenri. (politiek
armen waren personen, die niet tot de hervormde
kerk behoordèn) als van de dj-aconie, een man van

;riàË bgri"uÉ" , di" begon met het a'rbt van schout
rï-À"-iÀÀ" áoi iaren frerd: kerkmeester, beheerd
frr uv f vvl,

gezag en i-nvlo ed . (urordt vervolgd)

Ifoaf oa-l (rrn aql a rrn

Op 12 juni a.s" wordt d.oor de ,iring een bezoek
gèbracht aan het sp rooki e sacht ige kasteeltje
Sypesteyn te i{ieuw-loosdrecht. Dit kastee}, dat
aán tret begin van deze eeuw niet ineer bestond,
werd in 1912 met veel zorg en liefde door
-Thr I'arni rrcn (rrnacl-ortt" t',áot' orrdc afheol d i noaru r.rr,. ...Y.r.rr-_ -L vdrL uJ}Js-!q
nerbouwd "De prachtige verzameling kunstvoorwerpen van de
vroe6ere eigenaar staat hier opgesteld. Er zirin
schf,derij en, rneubels en b e eldhouvwverken. Sype-
stevn heeft dp I eptsto ti i ri pe:" totap l nieuwe
funktie gekregen. lSiet al-leen is de stichtingi'kasteel Sypesteyn" in het feven geroepen,
maar ook probeert men onder de enthousiaste 1ei
ding van Àndré van der Goes en zíin vrou\ry van
(rrnocf arrn êêr. .,^hóh!i mrrsêlin tê makên t d.W.Z"
met cle verzameling wordt veef meer 5edaan dan
tot nu toe door een bijzondere aanp ak van de
rondleidingen, naar ook door het organiseren
van aflerlei concerten en voordrachten"
Door geldgebrek gedwongen moest dc vorige eige-
naar de afbouw ván het kasteel staken. De stich
tine wil- Drobeï"en afsnoq deze afbouw te voftooi
en."On dit te bekostiseá wordt gezocht naar
aktiviteiten, die vol-doende geld'niddelen opleve
0p dit ogenbl j-k vindt er een onderzoek pl-aats
in samenwerking met het biologisch-historlsch
instituut van de Universiteit van Utrecht om de



achter het kasteel l-iggende
sti-j1 te herstellen. Het is
om in de tuin volgend jaar

lusthof in
de bedoelinE(juni 197?) -

een grote tentoonstefling te organiseren
met tal van artistieke evenementen,
zoals b.v. avondconcerten enz.
Onlangs werd op de zol-der van het kasteel
een doosje gevonden met enkele bronzen
eeuwenoude paarden" Tussen de nagelater
nani or-'on rron -i h r.' rron Srrnocf orrr uror"Àar

ó^h Êóh+^l-a-i-5. 17qn Árir,'i rqn rrorrP s.lr rr \:rÍr Errr.(l.è)
Ostade en een bri-ef van Josephine de
Beauharnais aan lTapol eon aangetroffen.
Ook een briefwisseling van Van Speyck
behoort tot deze nalatenschap"
0p zaterdag 30 mei wordt er een grote
kast el- ent entoonstelling georganiseerd"
Aan de sticirting Kasteel- Sypesteyn wordt
Àoor.,hi i oan qov.rri êa van Loosdrechts
porselein aangeboden. De op st elling
hiervan zal geschieden in de vorm, waat'
het voor bedoeld is : een gedekte tafel-.
Het loosdrecht-porselei-n zal dus door
tt onz e kringerstr bewonalerd kunnen worden.
In l-77L kocht d s . de l,io} , predikant t e
Oud-Loosdrecht, een groot deel- van de
inventaris, benevens onafgewerkte pro-
dukten uit de opgeheven porsêleinfa-
briek te Weesp, met het doel naast zijn
pastorie een soortgelijk bedrijf te be-
ginnen. itJa nekel e j aren exp erítlent eren
Iion ds. de ilol- in I77 4 ziin porselein-
fabrj-ek in bedrijf stell-en. Financiele
moei-lijkheden deden de fabriek reeds 1n
A7B2 in andere handen overgaan.
Van loosdrechts porsefein is nog veel be-
waard gebleven, zowel serviesgoed als.
servieévoonverp en. Vormgevj-ng en beschlf-
dering vertonen, ondanks lnvfoeden van
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buj-tenlandse voorbeelden, een ei-gen karakter.
J .I(rrridenier.

De excursie naar kasteel Sypesteyn za1 du s plaats-
vinden op 12 juni a.s. Men verzamele om 9.30 uur
op de tsrink in Baarn.

Berichten ui-t de Oudheidkamer

volgende personen hebben zitting in het bestuur
de werkgroep Oudheidkarner :

P.Tiel-eman .- vooyzitter
ÀLevr "B . Gro ot endorst-Doornekamp - vice-voorz.
P"J.ll.Jacobs - secretaris
J. C.Kruidenier - 2e secretaris
E.v. d.Steeg - p enningme est er
Mevr.J.v.d"Brink - vert egenwoord igst er in

het bestuur v. d..Hist.yirinE

B1ke1e impressies over onze tentoonstelline in d.e
Paul-uskerk van 28 t/n 30 april 1976
l,toe waren we die avond van lioni_nginnedag, maar ook
hl i i - rrnl d:an - d:rklra=r, dqr: n'l I aq zn crnad rraz,'l nnarr"--|),9vlrvc'f,rvp

was; dat er zó veel mensen zijn geweest I 'tïe telden
neer dan l-700 handtekeningen, rnaar omdat vel-en niet
getekend hebben, moeten er zeker meer dan 2000 be-

foekers geweest zijn, waarvan verschillenden voor
een f,weeoe Keer.
ï/at een lovende en soms ook ontroerende woorden
werden ons toeAevoeed. I'iat een spontane reacties
van Baarnaars. -die ïijdens de t eirt oonst ellinE met
voorwerpen en'foto's íoor de Oudheldkamer klvámen'aandragen. En vooral_: de ontdekkinE" dat Baarnzoveel voor zovele Baarnaars beteként " ï/at te zes--. 8eI1 van die k]-eine jongen, die donderdaeavond ziín
ona bij de hand nam- en-deákundis de bouileeschiedé-nis van de kerk ginE vertelfen.-l{ii was Ísmiddass

- inmers a1 _inet zijn Èoeder geweest."Een bewij s të
meer hoe d.uideli-jk en over'ichtelijk Jan Roést zij4

7
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'."'"-i,dc Í ,:on ;rií L ' i--io"] il-
,lL,t was oc,ic b.i.jzondcr' Le'tlt. ll 1, ": :'1c
,.i:,á,"tËIï"-"án i'-é ver'roe ste scirla:r haclc'ler: "

rt- iiró,,rw v.d.lleiden verte '-dc, c1a"t -raar
...;;-ái; gi,raa-kt had' llij had eens noetcil
,--*ar àat z.i 'rn werlcstul nu in de kerk

e :;;;á"Ë;átéia-,ó" worden' !ïeer arideren
-(tinaerétt en kleinl<rnderen) vertefden

e'r te ziir- gooo"átt"- Ï-',aten we--oo1^I:o"u1
áà *àq""ït" van de kerk niet vergeten'
die bii groot en klein in. de smaak viel
ir."ráó" aán Kees'v'd'Stees) en a] 

.-113r
àiiïïËi "ïïlitË 

- 
tro4tenao o s-seno emd werd'

. ó;i';ïi;;à"ta" ooÉ, dat versclille,nd'e
kinderen ntat ""i'rtschavotti 

i-"p'v' het
;;;;;;-;";;gen' Kennel-ijk is 1uÏ Y9o"d
;;;ii;; o,,à"i*"t=l een wóord' dat 

'zo 
lang-

=áàË"r..nd uit onáe taal verdwiint'
Ëï";iï;-ào""ár rËute-en fijne'd-i-ngen te
vertell-en' maat: één ding staat-:u::: *u
nóuËá"-""á fijne ploeg mensen en kunnen

iËilffiffii*ï'ïïl',:l' *ir"rïlï;ïï ;*''" 
""

n:ik: 
"ti;:#:: 

t "rïï;iirffi ,*t

iï:iï"lqftidE'
llïï" *:áïïaï"i'Íi;' i*tÏ r*il+l;ï;-'
i*' i* :;'*ïff;-u i*iï*Ël*:irift "a:'



- bekend.e poogden het d.oor Jo gestreken flanel aan
'le vitrines te bevestigen. Daaromheen liepen a1lerl-e

nensen rond met planten, borden en fafels. \4rat is
9r een werk verzet, weken tevoren al , geschiftt'rn gesorteerd door Pieter Jacobs, Jan Roest, Jaap
(rrrídcni er. - ,ïan v d Pnl íwrt wepJ: hi i toch veel-
:ver Baarn), Tijmen de Ruig, de gebroeders v.d.
iteeg en zoon, en ga zo maar door. En vooral
rchter de schermen d.oor onze voorzitter, die over-- rL tegel-ijk aan moest denken, allerlei mensen
ruiten en binnen onze groep nodig - en ook wel

^^-^ ^**^i: - 1^^^"c ?iet - achter de broek zat.Ir.rrÈ vrlrrv \rró r rrvvr
l.én di nrr i s zckpr t zi in t el ef oonrekeni nr" moet
lardig opgelopen zijn. Hoe hadden we ooit zonder
lieter Jacobs de teksten klaargekregen, en hoe
rooft 'Ii imayr da Rrri cr rrict rrnor dc rrar-"l i ch'Èinrr rre-reu! v rr.J4rv

rorgd. Nota bene 12 hobbylampen ten geschenke
5elcregen van d e Baarnse zakenkring. lfat heeft
lijmen samen met lilel (hulde aan lil el- ook, vi-jf

- rchoolklassen op één morgen, haar toelichting
rlerd. steeds mooier en vooral ook Eezel-l-iqer en
ret doopvont werd steeds ouder) fí;n vooi de

- lia-vertoningen gezorgd," T?ouwens ook Xvert v.d.
Iteeg draaide op l(oninginnedag non-stop, toenfe1 geen stem meer had en liimen mensen in de- 
'ekiàgtuin aanraadde or:r voorá1 eens even in de
ierk te gaan kijken, niet wetende, dat je oplat momeàt over-de hoofden kan foóen en- er Zefs
:en moment over gedacht is r.i. e deu-ren te sluiten.
.ortoin mensen, hèt was groots. lTatuurlijk hebben
'^ €^,, + ^- -^*^^l-r-

^e 
r vu u v]r 6yurd.crÁ u , maar mOgen We? Het WaS OnZ e

$rste tentoonstelling en veel gebrek aan erva-
'ing wercl door enthousiasme goedgemaakt, l/e
.adden een fOOStef van dienst tiirlcns rje oneninrrs-
.ren, maar wie eve,''Ëó"*Ë*á'i"oJË'Ë,Iïi"i"aiË""----"
.ren. Zo oolc Gert.'ian de Roller van de archeofo-

'.;ische werkgroep én het echtpaar Blok - nu Noorrn.Janr.leden van onze werkgroep - alsmede diernthousiaste heer ]íramer. nu Frèd. eveneens 1id'ra;n onze werkgroep. laatátgenoemdó evenwel ni.et
;e verwarren met de heer Kramer van het phyto-
ratologlsch laboratoríum, die ons zulke prachtiqe' rl-antei bezorgd. heeft. lVát te zeggan van' die
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nFo^h+ i -ó l orlFi óFh^,--ompJ es, waa?voor
da inï.anrJqr.rt rrlrvr nel a i< (noqtdi ilr Ào
haor" rrqn T)'i i lr arr da trlinlrra.l :4ètó'?od
\ebben. trlat was Íl' overigens bang, dat
die tvree boompjes buiten zouden bevrie-
oar" hal uroorhoni ahf a^aol- .rnr A .]-^J- aocffe fru ÈProÀ va!
--^À -- -.^-^r .-^- h,.4 rri ol r'olrrlrlr.i - m4g.
ó_L o-u \r i ! vLr_LÈu, v_Lsr ucz_rui\A_LÈ, ,,Lc
',,ie h-riden f i ina hrrln êi. ád\riêzêh rrÊn -oevÏ' c

Hai -i oncra .rrrh ,nrr aê1rir Flehite en lr1' ed Beef-
lrnrrm dic nrrs mcf r.gad en d=:ad tcrziidc
stond, ook a1 waren we het niet 3f1emaa1
eens over het !?scheurrtwerk. ldiet t e ver-
^n].^- aar. Tni-Áa IÍ^Ty,ina ên -l''rt -lnq,]Í
Ër, rr \-rr l/vr1, u !/J a u o v rrr r r}J u
dÍe vooral- in clen beeinne hun archeolo-
gisch steentje hebben bij;erlragen" Danli
zijn we ooi. verschuldigd aa.n de beide
dominees, die ons inet afles terwille zijn
geweest, zel-f s net het verzetten van de
ke rkdi ensl-. on 29 enn; l ,h h-+i',1?l í ir/ OOk!rJrr \
de kOster" fle hpcr rron lri in,:n rn^+ o; arL
onhtcrarrnl-r: ql crnoda Àa f iz..no órrdu,o+or
dic voor iets fekkcrs bij van Pijpenrs
knffia ,znecrÀc' t i idanc .l a ,.)^,:'.-i nocorrnnÀ
Bi izondor.o dnnk nnl< aan do cnr-oL.or-c nn
onze openingsavond, die e1k op cigerl
$..i ir^ -^ar^^i + 1 '^^ftêh h:ÀÀ^n ni ówrJ4s.wv\r\rr uc zJ \:ót rsr r rr--u(relr. .rJ!E
woorden I ig;en nu affemaaf vast dankzij
onze werkgroep Interviews en reportagese
7,o h+1nt ric cne 1ryp].l, rvnan Àa onr'lava DaI'
o-1 n* rr^rr -^1/^À.: h- ] êêf f Ár werkorncn or.gfug-
ol orri c iloor hapr onqï'aVinpên bi i d-. kei:k
en vooral door het vinden van het doopvont
de eerste aa.nzet tot deze tentoonstellinn
.rêcrêltêlr Toton rvi i Onk onzê eisen r'.ezinS-!.J vvr!
''I óÀ^- hi aJ- rrar^a*ar rii o al I ornaql moa-Lc u vsf ócLsrrr L!r
T oofrian nf orr tna aon lri illie Luvnman
nemen en dan ook aanpakken moesten en de
snef-k1aar-menu e s thuis zonder moDDererl
namen" Onze eindconclusi ê mas o'êlà;f ik
luiden: Saarn leeft voor de Baarnaars!
I-,at en we daarom iaet ons all-en Droberen
het mnoi en 1caf1raa1 te houclen.'"" -Ó"- BeP Grootendo''ot.



rlVuurst e enko eri ertt

^^- ; ^r hal aa i * 1al. ec znal s i n dp rrnri se -,/ rrr-
' sicenl(oerier ver.,cld, een \roverkoepel end; or{-ean is

opgezet, nraarvan reeC,s het eerste numrner verschenen
.io -ot ir Áa t- -êL^hê! !. hê4ih^ó,a eb !eZe Uit-

t-\y,7c 11-r.^rt r ir .J^ - I F^r l- ll.êr-n. óïr.rê-
Èidv<t \,ll.c í!-Lílll, Ill LrrL /yce

no.neD ï/orden. Dc z'lken, de archc ologj e bctref lende,
zullen ten :.f 1e tij de verrleld tivortlen onder het
hoo[d Vuu"stcenkoeric c, zadal er Geen vcrw:rrrLng

-kFn ontstapn. fn plaals vqn tc trcuren zíjn wc erg
tr-t.i: -. -a rhar, +^+ h^r rrar'<nh i inonVUII.J uc 5lr\JU U uq Ii\:Lrus| J\- qvqrr u vsr ovrrrJrrull

van ecn krar L voor de I'ehele historische ,tring.
.r:j j }1^h-F Àrf ^l lor z.\á'l c rrr'\^r'h, ê1. I'ai.'êlm:J-io!1, rr\rpcrrt rsrrr avGr- vvv!rrvLrrr r ! v!rrL!u L5

kopij zul Le,' ins Lurcn ?'1ï "1t' L bel:ende adres,
van Reenenlaan 10, zo mo3elijk nog rneerr aange-
zien alle artikelen nu een groter bereili zullen
hebben. Houdt onze krant interessant I

Atrïl,] te Amersfoort

De redaktie.

Verslag van c1e verga-dering í.]..d. 17 nei jl. ten
huize van 4nliie 1,,'esterling
'1 
" Op enins

ffiEËZïe n de voorzitter, Jojada Veïrips, icr,s
verlaat was, opende de secretaris ,3art ,iraat
deze vcrgrdering, warrin hij de heer Fokkcnst
voorzitter van cle A"W.]ii" (Archeologische 1ríerk-
semeenschap voor 1\lederland) Utrechi e.o. rri elkon

I ileette. De- heer Folil;ehs , zelf amat eu-r- arch e of oogv :inet grot e ervaring op dit gebied, heef t ree ds
in het verfeden een inleidende kr.r.rsus archeo-
loqie voor leden rran onze vverkgroep gegeven.
Teiens organiseerde hii een excursie naar de

- Lunenburgèrheide, ullaaraan enkefe onzer Leden
deelnamei" f'/ij hopen ir: de toekornst nog veel
te leren van de hèer Foliliens. li ij nogen zeer

. verheugd zijn, dai hij op deze avond de wens te
kennen gaf lid te willen rivorden van onze histo-
rische krinq.'2" Verslas bii eenkomst

omsr , geoon oor J o-i adc llcprine

11
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4.

Árrki o tlpctar.lihcr ên ïloortie Riirranck-
had afs doel een nadere kennisnaking te
bewerkstelligen tussen de hÍ st ori s che
kringen en archeol-ogische groepen uit de
na.ast e o.ngeving. Er zijn plannen het
:(nntekt onda-l inar tê rrêr'cry,nten dnnr, 'niddefvrru w f rró

van uitwisseling van ieders kontaktorgaan,
À w o lzrqrl- 'l j i ê+ Vê.n evenementen e. d.
Deze bij eenkomst za1 binnenkosrt een ver-
rr.r-l a lzv,i i con Áq rv' rl I a ecrandsnrrntortfd6vrrt

wegens tijdgebrek niet aan de orde gesteld
konden worden.
Excursie Schokland - I{et efhaven
Záterdagmorgen, 29 inei as. víndt deze
excursie pf a"?ts, zie agenda achterin dit
b1ad.
V oorl- ez e4 verslq& lune_nbu r.qelhe i d e
Het verslas etaat elders iir dit blad ver-
me1d. Er is duidelijl: naar voren gelíomene
dat inen het neeste van de archeofogie te
r,\ret en komt door daadwerkelijh deel- te nemen
aan Landesaufna.hmen, musea te bezoeken en
natuurlijk artefacten zel-f vast te houden,
indien mogelijk zelfs zelf te vinden.
Iliisschien lcunnen in de toel<omst iaeer leclen
van onze werkgroep deelnenen aan een derge-
lijke excursie" Bedankt voor je f ilm, Leo.

5 . Sggqe s t i eji v g.9f'--^e-y--t_.--ls 4 +4g*e i1.." Io q q 
_ 

d e h i sl_o -
ri anha l.-rino

Ieder, dj-e hoort
sant voor de hel e
c'ortr.rr c"Á Áii dnnz'
Bi j vanck. 7,ii zal,
aan het bestuur"

6. Iiursus archeol-ogie Vollcsuniversiteit
iÍ-effi ouÏv'f -nsIof.*-he#ï:ffi à-f hTf ËreGÏerLínq
laten weten, dat de i/o lksuni-vers it ei t open
staat voor suggesties van onze kant aan-
gaande een kursus archeologie.
DrrirlpIiik hl aak àpï er., hol qyrcrei.al Iin- --r*--c
genoeg is voor een dergelijke lcursus.

ovcr een onderwerp, int eres-
hi cinri d^Ló l,Fihr wordt
tn sevpn .onn l"onrti g
deze gegevens doorsturen

tt



. Er vrordt besloten voor te stel-len zes avonden- te orgi.,nlselen, tijdens urelke verschillende
^n,rnr ra-nar f nr. snralre r-r h-rcLt zr:1]en wofden.

. T,rd i en -.ioqeliik: 1e avond i ?rcheo-Iogisch over-
zicht

2e avoncl r a"specten neolithicun
daarna eventucel bronstrjd, eu vcrvolgens het
leren vel clverk enningcn uit te voerenr zogenaalnde
I,and e sauf nehme " De heer f'oickens sugJereert het
aalrstelfen va.n een kursusleider. jiii zal- hier=

_ over versl.q,g uitbrengen.
^.I . Le4_q9_xau._1._434m_e_

Op zoirdagrnolgen 20 juni as" zal de heer Fokkens
ons meeneinen op cen verkenlrng van d.e gra-f-
heuvefs in de o,r;cving. Voor vc'dere bÍjzonder-
kieden zie agenda achter in dit bl-ad.

" ?roefsleuf aan de liem
Tn I e t"-Ef,áaï-' -z íï-11êd e s 1 euf v e r d e r o n d e rz o ch t
worden, dit in Verband met de rïensen van de
ei oonaar '\/2n dê èr^q.r Tr^ - .i ê -^- nlet belCend
of hier inderdaad slot Grimrnestein gelegen heeft

. . .L1uris aan de Oran.'i estra"at 13
TÍjdens het oxsp ltten van zijn tuin heeft een
rrr.i nnrl rrnn ,ïarn r.'r li dari êar êêr rrrrt c"prrnnriar qv(tl!vgg.L]vvlryu

. tevens 1ag de tuin bezaaid net kloo st errnopp en.
Op dit punt heeft vroegeï de rlVerrocste Schaarrr
gestaan. Dit lijkt interessant genoeg oia verder
te onderzoeken. Er word.t besfoten zaterdag 22
mei opgr.vingen te verrichten in deze tuii"
De heer Fokkens zaf de heer van Tent hierover
inl-ichten. Bart Sraat za] voor araafma.teriaalneetlinten e"d. zorgen. Jaap j.,riidenier is
proj ektleider. Al-l-e eventuele vondsten kunnen
in de Oudheidka.,rer worden opgcborgen.

" Rondvraag
Betrtv OÍèreem berichtte ons over een tentoon-
^+ ^'1 r j - - .: - -r^^-- Ror,Leinen in de r:i,d stnd "e_r u s-! j- rrrL -Lrr . vvf fr ,heten (zie aggndag achterin dit blad).
Ren Grootenrlorst noe:;rt de waarschi inlii'.-e I io-!\v !r€r

plaa"ts van rÍde Xrrltt? , n1 . aan de Stadhouders-'le.an on harroin rrcn nalaic (nacl-Ài _ilr

t:)
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r'/cancnh, inli i- ,2a1 ar onarr tn.-of rm irro.tJ' rr',!
urarÁarr h i nr nrnnf cl orrvorr f o

írïr.\\r,_ )1 a.'.|..a7.i r n hêi- ,rê..ïr hêalrêi d

terrein is. Cnthoud.eÍ] voor fater"
llnanl a ,"-1Àl o\i Àof Ào nalan-I r 9 uf,u oqo loruv
-noa-i. -l lóór in rirrnhf ochnrrdnn ,xrnnÀfLL-L _Lw curlv 5e'ruu e,, rvur u u e

cn wef in het Rij'-sarc.L ief . Hopcnlijk
lran cn i emqnr'l r'=rrónalêi'l vJor,lên - di+ dt'z.a
kursus in Baarn kan 3crren.
fli iÁonc A:> lar.ló^r.rql_êl I in_ in Áa Forrlrrq,--_--LË!lltl_ rt.r uv r -u.tu--
1t arlz oi I earrarrran nrrnrlrrrd i rÀ
schi in'li ik qflronsLir- r.o 1..-ic iê7' ...fl4:r vq -

[ir'' mnr-]: '.'2L .,Jzàri \,va\ aílêh rJ/et rr n -ani cc
Áaza cnhonrrn,r orrnnÀarr zi in

fArt ;rep j. V"(AóÍ1, Z,ic' ól'. \,vel ê'- ",l- de
-.^_ -.r ^ | -. ....i ^-^ 1-^r ,_^-tcl_f enr\:usuL ur vv.Lr.,

wat wa .rdevol is en r,v:r t ni et " A dvies van de
heer ,1lol-;.'ens: altij d a1f es belvaren tot e en
honrrl d nr"d+rzncL qf , . l nnr- i<. tnrrr nd i.gn
eltij d 'lrron verrrrelden en t avens vondst be-
s chri,t ven.
Piet liefenan vraagt zich ?.f of de arch.
werkgroep ïo-Lgend j arr een te;rto..,-rslel.Iing
zatt ]'tt'a êi. .\r-^2') ic, 1-í.n aVêr c.C'tênl.l-ie in
.-l -^. ^n^ ?ir ni + ,-.17f 1 -.rcnri êf h.-ni!,/Oofd.
llet komt ons voor, clat lre eerst ze f f maar
eens moeten leren wat archeologie precies is.
l.-oorti e iliivrne'c rrrrr -t rr..r. hêl;:rrostolI inrs -€,w !rvr!

voor de lezingen en cxcrlrsies vsn de histo-
rische ]<rinq.
.lJe .lreer lolil;ens lneldt zich a"ar1 afs 1id va,n
Àa h i ef ari cnha lzri r--- *'-9"

'.,nol.-rnÀ ^^ Á^ l.'';-^-h,,r-nzhoi Áo

'la:4q -nl >l o i rr.an ó.c.1.'l qn=r"l di haar.
llnkk..ns enrl.errr':r.clrr..r'lnncr aorr -r.nhanl.O-
mi caL rraiL5hd ^^ rla r"-avh.'r-a-l^. iÀaór-u-! wcsi c]]u vI] óqr|s,\rs.
Di r j a.. r r.raren er zcven ...rensen u it J"?rn bi j ,i -- Ái+ ,..^-t-^ad oironli ilr do qfclnif inc.1(Lllbu á L q.!.r L(l
vornde v?n de lcursus archcologj e, in j 

"nuarÍr'ê:rev-êr door hovenr'cnoemde heer Foklcens.
1t



laats van ontnoeting was Ni enburS/l( e ser, Iioev\rel
i j vertrek uit ..ilederland een zware mist ons ver-
i -:dnr.do nm f l ink on _l- a qnhi-. len \M27aên ..: i ^.1a ^--,- i/U È UrI LU l/ glr 9 tvcr-L U.rl vY rJ a,-Lrsrr
l-echts een uur na de a Ígesproken tjjd aanweziG.
pr"st reden wi-i n2qr liehicherrstein hii Stockse.
'i l: i s eerr .rnte stec- -^- -^-'^^*r *'* " -nS deurvvv uvv\jff r \1 u-LJus

of i iÁ dnnr.' hol landiiq r:rr n-l donr r,'endi crir-DUtJU uvvr

ers gebruikt voor de cuftus" Daar vl-a;hbii lie-
en tweê hunebeddcn, Íraarvtrn sl-echts weinigen tweê nL'-neoeoden, $raarvtrn s-Lecnrs wel-nag
tanan ,zi in nrror':ohlc-'-' ^r ^ -^LiaÀL evr\-ivsl-t. ltvu Lvllsls Leu l ctl
nnnt ,:nnz'on rren nrrÀo harnnni v-roo'n. or., I _i o* -bgen
raven uit veï'schilfende pcriodes, er ziin
en werktuigen gevonden en ook kon worclen vast-

teld hoe daar tenten van rendierhuiden hadden
taan, op de grond vastgezet door stenen. Á1

nel- viel het op, dat er veel ruursteentj es
anÀo r- .i ó^.?óà,1 i.i veri.q met d e neus naarsóurrt avssv

c grónd líep, behalve één vàn ons, rlie het
zi nh ir êêv,r 

^r'\êh 
lrrrrrahad in hof '7ó'1:n.l;a oê'aÀ1.4-vvrr vP vrr

el i i'.- maaktc - T'i pr deed Bnt hv ha"r r-'n'"ste vondStvrt, | ,-rr.er!

Ons volgend cloef was het museum in liannover,
o: ^h óóh qfÁo1 ir- rr^hê.\l noi o Ïrerrir.rÀf rr--a lUlr Yt'Ir o,r\rerr]1|) s,r- U I t U LJ l- L,/ ti I Y

ver-
^+ ^

Io nrrrle steer1t i ifl tn+ ^n.rê1/êêÍ' 76O n ílh1. i,1'
\ras een zeer uitgebreide en interessant e ''Íerza-
fteling, alles wa.s overzichtelijk opgesteld, te
beginnen met stenen werktuigenvan de rendier-
jagers. Verder stenen en bronzen werlrtuigen,
graven en grafgiften, een voorbeeld van een
huis uit de bronstiid. een steenboor. een mhrrio rri* Ào hr"nnqti'---, - -,1h'ris rrit rrc hrOnsti i'l oon qlaanlrnnr. êen mA-vrr! vf !J u t vvr!

nrretto \r2n êÊïr l<nnar:ri in rlet hoverprondse' " "ë1 :1'*ouette van een hopenniin lnet bovenAlondse
qirel i:eri i - lIrróï'1.Ê- oz'afÉi ql-an rrooníi iL"

voorb e el- d va;r vcnasten van
ongevcer 8OO a."Chr. lia dit museuiobezoek op pad
naar Nieder-Havenbech. !let is een mooi landschap
man cnh i 1 Àov"on}f i oa Ánrnar Àa r.unn i naoz__r zrf,n
van rode steen en af l-es zi-et er welva"rend uit.
IIaus cidetal , ;e"r we zouden logeren, ligt in
een beschermcl'aebied en is niet met áe a;to te.bcreiken" Vanaf cle narkcnrn laats i s h,.i
bnt'êlrêê," t i en mi n''t!:"ï::::t"i:: ï,?.?.l.l ""svr-óe v ! ur u_Lurr _rrr_L{,r gebied.

íF



De volgende morgen verzamefden wij ons op. cle parkeerplaats. Tijdens het wachten op' . wat laa tkoirrers werd ér weer i j veri g gezó cbt
naar artefacten en fossielen op een aan-

' qrenzende akker. llr werden diverse voorwer-| - nar ^a.rnrÁ^n ^ie het be\/aren Waard waren.
I Toen allen aanw ezig waren, lvand.elden we
I langs het rrliuseumpf adtt over de he j de , een
' rtl ooiend terrein mnt veel i eneverhesstrui-

. ken. liiij kwarnen langs grafheuvel-s, d j-e voor
een deeL nog niet onderzocht zíjn; zíJ
hliiwcn lio:en tot er in de toekOmst bete?err6uvrr

]nderzoekingsmethodes gevonden zijn. Ooir wasU-er een pfek van ongevêer 120 bij 1O0 neter,
omgeven door drie wallen van plaggen; een
schuilplaats uit c1e niddeleeuwen. NIen ver-
onderstelt, dat de boeren ten tijde van de
3O-jarige oor]og (1618-1648) hiei ook be-
schuttÍng hcbben gezocht voor dc rondtrek-t.arÀa 'l ^aaro 'r:q. oelrrncht te hehhen in hotel_. Iíencke (c1e eigenaar heeft een mooie privé-
verzameling artefacten en aardewerk) bezochten
wc .ên naar orrdp ker"ki es - A l I eree'.st het

' kerkj e varr ï-Indeloh uit de 12e eeulv, dat
echter zeer beschadigd is in c1e dertigjarige

- oorlog. In 1654 was de schade ureer hersteld.
Vervolgens bezochten we de kerk in Salzhausen.
Dít is eeir voorbeeld van zeer sl-echte restau-
z.qt-i a ,zn c-l anhl dal hoi- nn da I enLcni ar.anf u vrrut/ rvf !li

werkt. Het dercle kerk,i e ligt in Raven, klein
en heel mooi. Het is Rorrraans en heef t eardi-se

I schilderinge:r. De organist. bespeelde net het'- orgel en was zo vrÍenCefijk voor ons wat van
Bach te spef en.- iirtuurl-iik ]ronden v\re toenniet zornaàr weglopen, hoéwe1 een [ss] van ale
p-roeo buiten op ons wachtte. Bii Raven
Ëekei<en wi.l ook twec hrrnebedden" Deze zíin
serestaureàrd. Op de ernaast gel-cCen, omge-

itoegae aklier, liepen we.weer diepgebogen
'rond-orn te zien of er iets van onze gading
*áË. o" buit was helaas gerins' 

"'e1 
had

Betty onderweg op vreemde plaatsen weer een
16



paar vondsten gedlsn. Een l-oei van de sirene op
'de auto van de heer Fokirens bracht ong weer op het
raah*a noÀ Lai-aan ons naar sodesdorf bracht.
Hinr ziin vcel ul ekcrqrlon r.ovnn.lcn .1 .w.2. Steen-

'hopen, wa3rondcr urnen begrlven werden, of steen-
1-i^+-h .^l^nólÀo cionar 7o ry;it,,tSLUn vill u|) eSL"IJ*,*- -- -,,.'l Opgogravcn
.pyt qqrrênr ehr.rch f, or oon ef o,zal l^"rêin en daa1'

, ,r4 -l n naal .: ,za cavanàr'n zi itt Tr Áov/(,(zr rlrr\frr!,j -!,J-!. rrt ue
ntnarê\ti n- I i crcrorr 11^cí írtoera ne'a d, oz.r' cryia\tê11 àaza
1ig.;en cchteï' op privé-terrein. l-lier is geen toe-
^+ ^,.....! n^r. I .i --lSLe,rLrr-Ll.lÉi orll r,c glnvell Svl JvCJr. u(JÁ rft!t ef een
h.rr,chaÀ doL i.r c^>de Siaab Ve:'keef b.:lv.rtv v v u 

'A-Ls laatste punt sLondeir de Jrafheuvefs in
a:Lrir-an nn hn* nvonrarnr.rle " Dit z iin rrl.fheuvels
In de Langobrrden, cen gerínaans volk, dn.t da-lr
lJstrr.eks )ot her-'in van dr- ina.rtel I in.' wooncle.
Later trol<-ien ze vi2 Hongarije nsar Italic,
\raar ze in de Po-vlakte Loilbardlie stichtten.
Deze 3raven ziin nog niet onderzocht. ;rÍerna.st'lar worer een .lk'cer- waaf wc ons vool. de I actste+u9wuwv

keer konden uitl- cven.
Iorrnqrl tarrro ur:roh lta. nrrc aa,r haar-liilr maol hofL.J r! 1lrquf, , rrv v

-^,^^L+,.ir Àr -fh^êk. citzqchnrrnkohr.qten. Over
de heide trekken nog kudden grij s-zwarte schapen"'i^* i a ann r-, i;o^àÀ^r snort - en l^ct vl e45 gm33k1
erg goed. rs -,echts worden ze in grote kooien
ondeigebracht. Ilet is een rnooj- /xeáicht d.eze kudden
op de-heide te zien, één zagen #e a1 vroeg laar de;.^^.: ^^ ^.^-.!u'ra gasjl .net ve e-L zwayt e l-ara,reti es " I-jo e clichter
ze bii hun scharpsi;ooi ko;nen, de te hrrder
renncn ze. i{a het eten wandef den vrre in het irraan-
f icht cver de hei naar hotel- L,encke. l,ieer thuis
ge,(o.nen fiet de lreer Fokkens ons noG eni:e mooie
friars zien. lir. een zo Soed bestede dag kunnen we
{J echter niet voor 1nÊitaan deze diats allemaa]
stulr voor stuk gezien te hebben.
on nnza làrt.<tê d-ro. É--r:+^F ,,,^ e- ï^,--- ..-.o nlJliK LeIl We S irlOrSfnS eên
-wandeling ln d e buurt van ;ei-detal .- Op de hei
ligsen dáar rneerdere grafheuvefs. Íen- daarvan is
hiYlirnder cr.ó^t ê r woidt hot lconi ir.rq í)'rr2 F oannon4Lr .r! b\

vfrj rrv

gewoont
17
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dat bij het begreven van een vorst soms zijn



paard werd :neegegraven. 0ok hier ontriroetten
. we weer een grote kudde schapen en naakten

iye een praatje ,,ret cb herder. 's ,-lc1dags
-ins de sroeD uitefkarr. Éen tleef wifde

' nor" enir"c orrr'l e kn-.iêe bê1. lil"-r-- - . r-',r and6f
dcel vrifde 3crgen-rtelsen bezoekcn, \/eer

' .-nderen wildnn Íior ê.rnq hrrrr g'elr:k htrnr"ocvcn
op de aiikers bij .l-lorpe1.

Indien enkef e van ons de al-..eerder door mi.1.ranbevolen boeken van Von Dàniken, Charrouxjrn andere soort3elijke schrijvers hebben ge_
!.?gn, hoop ik, dat zij niet al-les voor waer

-íreD0en aangenomen door de grote oncontroleer_bare feiten. t/locht dat wcl zo zíjn, dan rae.cik aan de volgende boeken te fezén':

D^^l-^- 1 ..i .i ^+,v v=r! ('.tr r _rr J è rJ

fHeuners 
(1968)

1,.V. Glob (j965)

,I.Col-es (197i)

'_- Ta,','L * | a^-.\.r.r\r,(rrl.r \t)lt)

t,. có11

Annie van ïlonst ede.

Beefd vau Ee. rf and - uitg"
I.ru s errtan

Ir um,lries uit het veen -uitg. St engholt
E xp eri,nent eI c archeologir-_..j
u tt61. r'jeenk iiffink

Gefcerden over Von Dániker: -uitg. Lluwer
Hebben zij getijk? -uitg. I(1uwer

Gertj an de RoL ter.

tó.

iÉ
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lcntocnstefling in het !{es'lfriese museum te iioorn
rrRomeinen in de Rancl st adtt
Dpze t'orton-rstr I I i nr r-ecf t êêr. hpc l d van de SitUat
in west-l-iederla.nd ten ti,i de van c1 e F oneinse bezet
l-.ir-' "i , h:1ri nàar, .zi nh nr-nl ,.nl noi cnho rrnrr'lctan
f^l ^r ^ 1/--à+^y ^- .ronrrellrs. llnn r.tq 1<rn ..llen ZiCh, r!..(.r

een beef d vorr-oen van de castella " van het ,lorrteiitse
ml]ltaire feven en van d.e leef:lewoonten ven cle in-
hee.nse bevolkinE "Openingstiiden : op werkda.gen van 1O - 17 'turop zonda.geri van 12 - 17 uur
rn^ -----^^-.i; ^ Êr íL -L.j r rr c'e-c
D::e tenLoonsrclling duuri tot iuli 1976"

Zaterdag 29 rnei excursie naar Schokland en Iietelhr
Zat eyd,ag 12 juní a.s. excursie naar kasteel
Sypesteyn.
Ca"rne ogave van deelnane bij mevr.3crte f,'aas
J,nan A'1 , -tel. 1697A 

"Up8even voor 3 juni a.s. Verzamelen: 9" jO uur
Iíursus archeologie Volksuniversiteít

Llia
Brink

l:11:11+:9"" ::-?fso"" ver dee'na 1e bii 
^nl(ie,vuwe!!!+èe -."- -.r-.tgslaan I, te1 . 15587, gaarne

voor l) -tun1 as"
Deze lcu.rsus z a). in het naj aa.r gehouden v,/orden op

I naandagavond " De kursus zá1 lv,àrschi-inl i ik besJ,Àantuit vijf of zes lessen"

V e 1dv e rk enning
,29",9?i9^",:!End? 20 i,..ni_ as. zat onder leiciing vanoe rteeï' I'ol{:_êQS een ve-ldvcrlrenr ing gedaan wórden- speciaal b-.trekliing hebbende op dè Àrafheuvels inonze ongeving. De tocht zal ongeveei twee uur. g!I9n.,Aanvangstijd. 1O uur. Veiza,..e_Len"
Zu5ven landen weg - hoeir l:{ ilver.sums e s t raatweg.

)udheidkarner - eerste vrijdag van iedere Ítaa.nd
la,nenkomst in de kelder van het gemeentehuis"
lenvang B ull


