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Nummer 5 septÊmber L976

Redactie:
mèvrouur L. ÍYl. Bi j vanck=Di ngemans
J. Kruideni er
G. Br o uuJer

( corresp onden tie-adres ! mevr. Bijvanck, Van Reenenlaan 10, Baarn-tel.i.28l?,\

TER INLElDING

Bepaald niet geruisloos, dat ui1 zeggen voor de redactie niet zondr:r
problemen, zijn tot nu toe 4 nummers van trBaernerr verschenen. lloeiJ.ijk-
heden bijvoorbeel-d met het fbrmaat, een haastig typen (en daaïdcor mínCe:
fraai), onbekendheid met de bediening van de stencilmachine er:,.
Problemen die nu geJ.ukkig ue1 qrotendeels tot het varler:en Lre,ju!rr.
Het sep t ember-nummer, nr. 5, is kIaar. De redactieleden hoFen d:l: lJ st:r.l:r
rrons periodiekI r'et interesse hebt ge]ezen.
llocht U opmerkingen hebben terzake dan vernemen urij deze qua.rE,

Nummer 4, naar de mening van o" ""d]lii." een verzorgde uj.tgave, uc:d
getypt door mevrouu Verrips" Aan haar een Ljoord van dank voor de t]ij-"
zondet snel,le en zorgvuldige manier van typen, bovendien o: :r.l r -:h:rtr.
met een ixaaie l-etter.
Het srpeekt uelhaast vanzell dat, zij het typen van rtBaerneir n:'.e h s i.i,:ed; :.r.,1
kunnen doen. Daarom nogmaals: geeft U zich s.v.p. op bij mevror;; 3e.rL
(tel" 16970) voor het typeurerk !

Evenals vele andere clubbladen f i.iOi lok diÈ tijdschrift aan e,-.n gÉih:rrk
aan kopij van de leden. 0p dit moment telt de Historische Kring,'B1ern."
105 leden. De gedachte komt dan op dat het mogelijk moet zi_in, befr,tr../e
leden te kunnen vinden dio kunnen en uillen (dit voorat!) typen, aok
deze 105 feden er toe te kunnen brengen eens uat op pap:ler Le zettcn
voor hun maandblad.
Voor Uu medeuerking bij voorbaat dank!

Tensfotte nog een laatste tureetaL ulllo"r."n aan a.Ite fedeni
[]i1t U a.u.b. aan mevrouu Bart opgeven (voor zover niet gebeurd en daa::-
voor j.nteresse) bij r.,relke uerkgroep LJ zich eventueel uilt aansfuitan? Uit
een viertal groepen kunt U een keus maken, nl:
uerkgroep A.l-gemene Geschiedenis
ujerkqroep Archeol_ogie
uicrkqroep fntervj.eus en Repor tages
uerkgroep 0udheidkamer.
EIders in dit blad ulorden de besturen van deze uerkgroepen vermeld,

lvlochl U over een bepaald onderurerp een lezing r,riLlen houden (bijvoorbeeLLi
met diars) qeeft U zich dan s.v.p. op bij mevroubr Bart (te]. i6-o20,)

1919 okLober a.s.-dinsdag 19 oktober

LËZING OVER GENEALOGIE DOOR DE HR.
CULTURITL CENTRUI] NDE SPEE LDOOS II,

a. s.-dinsdag f9 oktobcr a. s,-dinsd:9

C. ÏEUTs CHER

" 20.15 UUR

ZlE OOK AGEIIDA
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DE HEER VAN GIFFEN UIT BESTUUR

ongeveer medio november a.s. zal de heer FIud van Giffen naar Colombia
vertrekken voor een periode van ca. 2 jaar.
Het betekent dat hij zijn functie van penningmeesler van het bestuur van
de HÍstor-ische Kring zal neerlegg.en.
ILJíj zijn hem erg dankbaár voor de tijd dle hij heeft uillen besteden aan het
beheren van de financiËn.
Tot aan de eerstvolgende ledenvergadering, in maart I9?7, zal
E.v.d.5teeg het p Bnn ingmees ter s chap op zich nemen.

llrrlltrrttttrtttttttttírttttrtttiltttttttttlitttttl
deel van het artikel over het Schoutenhuis en
toÈ nunmer 6.

o

BESTUURsVERGADER ING

0p 28 septenbex j.I.. is het bestuur van de HÍstorische Kring in vergadering
bijean geueest. Dc heex Collard ontbrak (hij verblijft in Italië) evenal-s

.. mevrouu Bij vanck.
BesprokerL ureld o.a. het programma voor de eerste maanden van 1977. In de
agenda, achterin dit blad, urordt hier op teruggekomen.
De volgende besluitcn zijn onder meer genomen;
t_oéq anqsÉrC-.is s niet-leden van de Historische Kring betalen een entróe van
Jlr50 bij e1k openbaar evenement van de kring. Dit houdt j.n dat de leden
hun l idmaatschapsk a art dienen mee te nemen naar eLke lezing of i"d. van
dc k r ing.
provinciaal historisch liidschrifts oD initiatiel van oe Stichtse CuLturele
Raad is eèn bijeenkomst te Utrecht gehouden met a1s onderuerp van gesprek
het eventueel oprj.chten van een provinciaal historisch tijdschrift.
Ver tegenuroofdig ers van een groot aantaL Utrechtse historische genootschappen
namen aàn deze vergadering deeli namens onze kring uas de heer Collard aan?
urezi-9. Het deelneÍn€ln aan een dergelijk ti.jdschrift zou o.a. prakti.sch
betekeiren dat ui.j 4 paginars per uitgave met club-berichten zouden kunnen
vulIen. Dit bezuaar en ook de kostenfactor heeft het bestuur doen bellluiten
níeL aan dit tijdschrift mede te gaan uerken. Het verzoek van de SLichtse
CuLturele Raad om dan te parti.ciperen in een pr@@fnummer is eveneens af-
geuezen.
reqlement uerkeroepene. op de eerstvolgende algemene l eden vergadering
(in maart 1977) zal dit reg]ement, dat zal functioneren tussen heL hoofdbe-
stuur .en alle uerkgroepen, tsr tafel komen.

A A NVUI-L ING LEDENLIJST

In de eerste plaats een cotrectieB het telefoonnummer van mevrou!;
van íonsteoe 1s3 lJl/J.

tittttrrtrlttttttttttl
H€t vierd_e en laatsle
omgeving blij ft st,aan

trlllllrlllrrrlttrttttttitrrtrrtttrttrttttttlttttlttittttlrtttttttttttttit
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Hêl hênncn.
Heemstra J ul iana.L aan B' Haveltestraat t?6

Borneostraat 18
Nieuur Baarnstraal 39

De heer ên mevrouu

L. van llijkvliet '

F.v "d,LeBf,.D. van Vugt

Het ligt in de bedoeling eenmaal
een gcsprek tussen de voorzitters
Ondergetekende za1 daartoe in de

ua!
van Baatn

Den Haag
Baarn
Baarn

GENEALOCIE

Uat is genealogie eigenlijk? lle kunnen uel een of andere definitie gsven
teneinde het begrip nader te bepalen, doch uelllcht spreskt de volgende
uitspraak iets meer tot de verbeelding:
rrLJat de vaderlandse geschiedenis is vóor een voIk, id de familiegeschie-
denis . voor de .enkelinqtr.
llat dat betreft uekt het soms verbazing, dat historisch ingestelde personen
'sonrs de namen van hun grootouders niet kennen;
Als uij in het hierboven aangehaaLde eitaat spreken ovpr famil ighi.s torie
is het direet duidelijk, dat de geneal.ogie zÍ.ch niet-slëehté beÈaaId toi
het vaststellen van naaÍnreekse-n van voorouders met vermelding van data
van geboorte, huuelijk en overlijden, doch dat men bij het zoeken van
voorouders dezc tr,rchl Le ;:1r:tsèn in heL toenmalige tijdbeeld! -Hier vindE
de genealogi.e haar raakviai< met de algemene hi-s.fulje;,-'1ffi6í6ïin oe algemene
en streek historie in al haar facet€en.ls noodzakelijk om een duidelijk
beeld te krijgen van de figuur, die rLrij a1s onze voorouder hebbên gevonden"
Vanuit deze achtargrond is het'bedrijven van genealogie een uitdaging voof;
de enkol i n1.

C. Teuts che r.

.HET BOEK VAN PLUIÍï

Een exer'ri,lear Van de nieuue uitgave bevindt zich bij mevrouur BqI-t-..
Leden van de Historiàche Kring kunnen dit te lee_p--kr-!igen;,-- '

0verigens is een nieuuJe ultgeve ook in de.iruilliigrro iran de Openbare Lees-
zaaf en Bj-btiotheek Le Baarn, sinds.kort.

CONTACT TU55EN VOORZITTERS I'ER KGR OE PEN

per tuee naandÊn (of meer indien ger,renst)
van de ujerkgro€p€ri te houden.

maand oktober het initiatief.lgmen.
. , "t 

tt'

G. Br o uue r.
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DE VUUFSTEENKOER iER

lï- rlpd p I i nnen v.^ ug!5L v

VERSLA6 VAN DE VERGADERING
gehouden ol 23 sei)tember j.1. r,en huize v.rn Jo

lvlet in de hànden een heuse aqenda voor deze vergadering, opgestel_d door
n:t bestuur v;n.de êrcheotogische uerkgroep, opende Jojlda deze vergaderin!,
uaarin hij voor de laatste keer a1s voorzitter optrad.

l. B e s t r-r ur sncded el inq
Aanqaande het concep tr eglement, oilqefiraakt door onze uerkgroep en be-
siJroken oi) een bijeenkofist, bijgeuoond door. de bestuursleden -van al-l-e
Lrerkgroerlen van de Historische Kring r.L.rer d medegedeeld, det dit concept
ffn nevroJuJ B'rrt ter hard qesleld is. Zij zel diL concept opmaken, :tcn
Brrt Br.rat doorgeven, Llaarna het besproken za.l uorden op de eerst,vólgende

- l rjd cnv er q rderinq van dc Historische Kring

:",_ B_"_s t u:f sv,glk icrinq
AJrgezier de reg.lementen eiscn, dJt tLJee bestuursleden hun plaets in het
LesLUUr vacend .etolden, daden dit Jojada Verri;s cn B:.trt Breat, r,r:arbi j
Jojada Verrips zich niet herkiesbaar stelde. Bij acclamatie uerden Bart
Braat tot secretaris en Betty OveDeem tot voorzitter gekozen.

1e. PJ!!xamma
-CrimmesLcinB Ankie LJesterling zcl de heer Kuyer op uicns terrein een .:roef-
sleuf qegpaven moet uorden, benaderen. Zo mclgelijk zal dit eind oktober/
bellin november gebeuren. De heer Van Tent van het R0B uenst op de hoogte
qesteld te uorden en ziet graag dat de heer Fokkens projektleider is. De
te grauen proefsleuf za1 onqeveer 1!-J meler zijn.
.Jijada Verrips zaf het beheer op zich nemen van eventuele materialen nodig
bij opgravinqcn" In ons bezit.zijn reeos neeLlinl, tekerbord met tekcrklemmen.
Voorts zal het algemeen bestuur van de kring van deze aktivieteiten op de
hoogfe (icsLeld uorden door \oorbje Bijvonck.

-SystemaLische lerreinverkenningena de hcer Vln TenL sLel b hcL zcer op
prijs, indien onze uerkgroep syst,enat.isch bepaalde stukken bos en land zou
verkennen. Dienteng'evolge z:1 op iedere eerste en derde zondag van dê maand
een t errein verk ennin g georganiseerd uorden, voor alLe leden van de-Hj.s-
torische.Kring. Uerzamelplaats: stationsingang. VerVoers fiets. ïijds
9-1I uur" Verdere inlichtingen te verkrijgen bij B,rrt BrlJr,, Let. lZ5Z3." De votgende t .qrr einv erk ennLng zal aus pfalts hebben olr zol!!4-L?_oktober,
van 9-].L,qu_L. Voorfo rig zulien uij ons richter oJ Brarn cn diiekte omgeving.

-Voortzetting opqravingen kerkpJ"ein: Jan Roesi voorziet moeilijkheden van
dc [<ant v=n de Bcrrnse bevolkÍng, indien uíj nieL,u_re 1'juLten !aan grrven
rondom de. kerk. Uolgeris hem zu11en uij al_1een op skeJetten stuiten. Het
,lan gJ.rt d::ron voor lol'i0 in de ijskast.
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-BijeenkomstenÊ Het bestuul zal proberen op de eerstvolgende bijeenkomst
28 oktober a.s. de heer Dr, J.A.Bakker, archeoloog, te vragen iets over
zijn uerk te komen vertellen. lvlisschien kunnen ue in de toekomst een tid
van de A!./N-Amer s f oor t vragen ons u,eguijs te maken in de aktivieteiten, dic
-i.i -^^1 ^^t-t^^a^^4aJ 4-eor u, , Llrruursr '.

-Excursies3 Ílien Bart za] een excursie organisóren naar het Vredenburg te
U!rech t,.

5. Archeol-oqische kursus
.De kursus begj-nt maandag lB oktober a.s. Gedurende I avonden zull-en be-
kende axcheoloqen uit Nederland l"ezingen houden. De kosten van deze kursus
bedragen I 60r-. Het programma uoqdrt_gad€r ..b"et ,hoo fd. Agenda elders in dit
blad vermeld. lvien kan zich voor deze kursus opgeven bij Ankie IJesterling,
Kroningslaan 4, tel. I55B?, of blj dê Volk suniversi teit.

6. R o nd vrcaq
Siebe Renrerys op de eerstvolgende vergaderlng zal qereleld urorden urie
beschikbaar .is voor het .graven van een pioefsleul bij Grimmestein.
Betty 0vereems de nieuubourJ, de bouurputten e.d. moeten altijd in de gaten
!ehouden uo rden.
Bep Grootendorsts voor eventuele latere opgravingen za1 toch toestemming
govlaagd uorden voor uerkzaamheden bij de Eutt. Bart Braat zal een verzoek

' , i-ndienen bij de intendant van paleis Soestdj.jk.
De kursus paleografie zaL verder gereqeld en georganiseerd u,orden via de
uerkgroep 0udheidkamer"

De. volgende bijeenkomst zal plaats viriden op donderdaq 28 oktober a.s.,
ten huize van Siebe Remery, .Vincent van Goghstraat 5. Aanvang 20.00 uur.

VELDVERKENNINGe Zondag 3 oktober 1976

Zoals op onze laabshe vergadering besloten uas zijn urij dan zondagmorgen
. met onze rr Lande sau lnahme rt, veLdverkenning vind lk een beter uoordr begonnen.

lvlet zijn tienen op de fiets. Voor dit geval had ik een fiets geleend van
mevroulr Kruideni-er, die ulel even kr.uam kijken hoe dat zor-i gaan toen ik had
verteld in ruim 30 jaar maar een stuk of vijf keer te hebben gefietst. Ank
lrcsterlinq kuam vlak voor de aftrap nog even monter vertellen, dat ze niet
meegj"ng. Uel bracht ze ons een eindje u,eg.
,Jij zijn begonnen aan de rand van de geneentegrans bij Groot Kievitsdal,
a.:ngezien op de topografische kaart, kleine verhogingen zijn getekend aan

' dc zuidzijde van de Hilversumse SLraatueg. Allemaal voorzien van een groot
---'Íiaar ondeskundig enthousj"asme, zijn uij vanujt het-.iletspad gespre.id in

zuidoostelijke richting het bos ingedrongen. Uíj vonden er een grote rin0-
,tnrm i 

^è 
nr.rht hót. een omtrek van ongeveer 50 meter. Het ggbied binnen

die grocht uas v1ak. Volgens Jojada uraren het seml tuatergeuJ, en. Oit

h6t zuideinde ulas een bolvormige verhoging aan de kant van de Berkenlaan.
0mdat iedereen van mening uas, dat dit uaarsohijnlijk geen qrafheuvel uas,
ueDd een andere plaats gezocht.
Tussen de eerste tuee volqende bospaden op de Berkenlaan gingen u;ij in
noordoostel-ijke richtinq door het zeer dichte bos. Pauline kon el van mee

spreken en ruilde met Remery die prinsheerlijk op een pad liep. Uij
uJaren + 100 meter het bos in, toen iedereen op geroep kr,ram kijken. Brenny
had een heuveltie aevonden. uat uel veel oo een orafheuvel leek. De diameter
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van voet tot voet uas ongeveer 14 meter, de hoogte + 1175 meter, uel LJat
hooq, maar toch iets om nog eens onder deskundige leiding te bekijken en
voora.I met goed gereedschap op te meten.
In het bos vonden uiij ook nog een tas met beursjes, autopapieren, rij-
beuijs en sleuteld, die er lang gel-egen moet hebben.
0m lL uur u;erd de thuisreid aanvaard en na de vondst t.e hebben afgel-everd
aan het politiebureau gj-ng een ieder zijns ueegs.
over 14 dagen qaan ui-j verder, r,iij moeten de gevonden heuveltjes nog
verifieren met de axcheologische kaart die Noor heeft. Voorlopio resul-
taat van de ve.l" d verk enning s I mogelijke grafheuvel, geen enkele afsIag ge-
vonden.

B. Braa t.

DE ÍVIOLEN AAN DE ECíVI

nn êên rt.r ti idonc .lÊ \ràrl^^+i^ --. :t, .r-+ -- ,.,Eor oon hoFn tzrri tnrsc l-- -.'KAnLIC, lilr: I< , OeL CI *_-- 
" 

,.---r--- -49
aan het einde van cle l4olensteeg. Ik ben gaan kj.jken of er soms nog scher-
ven of lunderingen levoorschijn uaren gekomen bij het verzettcn van de qrond.
Naast de kuil lag een zuierfsteen. 0p de kuiJ }agen vefe scherven en tuee
pijpenkopjes, gemerkt met een D in een R en met een soort kroontje, fles-
je of uLapen;chi]d. Dit laatsLe nerk is cro onduidefijk. In ccn van de
slelven -tartgs de kuil vond ik de restcn van cen nnf .tip .tn í'r' do nri inpr.

lJU ,! 1>. uÈ, scnerven hcb ik mecgenoFen cn schoonoemaakt. Toen
bleck daL v-lc bij elkaar hoorden, hebben lvlartijn, mijn. jongere trloer, cn
iv zc í"t clkacr gelijn'd. Ue hebben noq enkele keren 0ezocht naar andele
,.-!r-n,, n ,,-- -.1- êè: hebben nieis Tccr kunncn vinden.vd'r uË PUL, ridr

lLJij hebben de scherven ij-jdens het schoonmaken met een uaterverf viltstift
\ .- \nl,+ n-+ r1.i :l.r |. - nr. hó+ .lFn^n .ic 1 i lr, ,,ó^ ^F +^ -^--9É"'sa^1. eJL !rrJ^L Err "u,,uu J!uu9 f,5, cr9 ,,,ruff fJ^ vur dr uv gésr,'.
Enkele schervén zitten niet zo ffrooi aan elkaar, daar'Lre ze niet vó11Bdig
hebben kunndn ondersteunen; daarvoor nijn excuus.

GerLjan de Rol l er

AANBEV0LEN: Archcoloqie en lvlonumeÉ, !qschreven door drs. R.H.J.K1ok,
vèrschenen in 1969 in de Fíbulareeks, uitgegeven doox Van
DLshoek in Bus sum 

"

Deze tip is afkol sliU van ons al<tieve lid Certjan de RoIIer. Hcbt LJ aanbeve-
Iingen voor de lccstafel: gccf ze door aan NDor Bijvanekl

HET BEST U IJR

HcL besfuuur van de ucrkgroep Archeologie is als volgt sanengestelds

voorzitlcr: Betty 0vereen, van Speyclllcan 34,
seuretari:/pennirgmeester; Bart Braat, GerriL
aIg, adjuncts Ank Uesterling, Kroningslaan 4,
verteqénuoordiger in het hoo fdb est uu r/redak tie
Ej.jvanck,.Van Reeieplaan 10, tel. 12817.

tel. l7 303
v. d. V een.Iaan 2!
te}. 1558?

Vuur s teenko erieE: Noortje
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TENTOONSTELLING EN LEZIN6 OVER PERU

&

TENTOONSTELLING OVER DE LAA NSTR A AT

oà",
Verheugend uas het grote aantal mensen dat naar de lezing (met diats) van
de heer van Helbergen, over het Inca-rj-jk, kuam kijken en luisteren. Totaal
ca. 50 belangstellenden op donderdagavond 2 september j.1. in 'rpatriarr.
Alleen ue1 jammer dat de leden van de Historische Kring maar met slechts on-
nnrrcor ?E 6êneÀn à.+o rln nrÁcanna nrvon

Hoe dan ook, dc ruimte uas vol; dc lczing uas bijzonder interessanL en
. door de hecr Van Hel-bergcn in een erg preLtig, vloL tempo gebracht. De bij-

behorende diars uraren gbed van kualiteit en "de moeite'r van het bekijken
zeker uraar d.
ILJeI r,iat t€leurstellend dat het t!.,eede deel van dit evenement van de
Historische Kring, nt. de kleine uítstalling van vooruerpen uit het Inca-
tijdperk, maar 3! bezoekers trok. Deze expositie uras toch over drie dagen
uitgesmeerd. Spijtig, doch niet vergeten moet uorden dat deze 80 mensen
dan ook (mag tenminste aangenomen uorden) genoten hebben van de lezing en
+ón+ó-nc+ó1 l i n'a

Rof or in rlo holrnnclol1i __nq ujas
LaJnslraat
dle 450 bezoekers trok. En een onqev6er even grool aantal bel angs tellenden
voor de in de groene clubkamer gehouden vettoning van diars van de Laanstraat
vrocger cn tijdens de canleg v3n de Promenade.
Tentoonstellinq én diavoorstelling vonden plaats in het qebouu voor Chris-

Tijdens de expositie hebben tuee mensen zich a1s lid van de Historische Kring
aangemeld.'Voor de geëxposeerde fotors_ble_pk téé_f.. belangsielling te be-
staan dan het kijkon sec; verschÍlIende Baarnaars vroegcn om afdrukken.
Dat deze tentoonstellinq Ín zorn korte tiid (tuee rlekenl) mogelijk bleek
is ook te danken aan de onmiddeuijke bereidheid van enkelc tiental-len
plaatsgenoten hun aigendommen in bruikleen af te staan.

hJERKGROEP OUDHE IDXAIV}ER

Het besluur van deze uerkgroep bestaat op dit moment uit;
Ínu. v.d.Brink en muj. Grootendorst, die het voorzitterschap delen!
hr. Kruid eni er-s e cretaf is en hr. E.v.d.Steeg-penningmeester.
De heer Ticlenon hceft heb voorzittcrschap per I september j1. neergelegd
rrregens drukke urerkzaamhe.den. Het bestuur vàm de Historische Kring dankt
de heer Tieleman voor zijn toeuijding en vele r,iaardevof 1o adviezen g€durende

de expositie ovel de

't,IIr
\\

1-
rt/

A/\
/i
I

ir

ÀLo

. de tijd dat hij a.ls voorzitter van.de ttudheidkamer optrad.
De urerkgroep zal voortaan (voorlopig) iedere vri-jdag bijeèn komen. Ds
leden gaan de inventaris van de kelder opruimen en [3êcl]rijven

NIEUI]JS UlT DE OUDHEIDKAÍYËR

Door het aftreclen van de heren Tieleman en Jacobs, resp. voorzitter en
:"^euLÈLar!is van de oudheidkamer kuamen er enkele bestuur s funk ties vakant.
llj.ertoe Uerd op I 0ktober jl. een verg3Cering gehouden, uaar tevens komende
akt.ivileiten !.ler den besp x ok en.
Eesloten uerd tot een tijdelijk b€stuur (tot maart 1972) bestaande uit de
volgende personen 3
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q a.ná+-F.r-r^t '1 r ,,^^r? i t è|ón'uur r !t rs wuu!zrurLEr t-l ,, À on: ^i. t^ ,,.nr?i +è+nF.i|JU. J.v.U.UL{|l^,

hr .l r-,,i.jániêr '1 o conrof rrr'c.
'rr. E. v.d.5teeg, penninlmeestei (t"u"n" algemeen pennii'Emeestcr Historil:i,.

De volgcnde aktiviLeiter uerden voorgesleLd3
'l\ ... - i - i + è n r n . n e + o 1 I i n n nrior rio Flrrrnco Dncfori ion in Hanomhor a c

n.o.v. heL jubileun vcn het voornclí9 B.l3rns€ postkaiLtor in de Hocfí':tr'
tl oan miniiónFn.^cIóI ti-^ Ai; .]^ ^^ó-{^^FJ- ^--Fi-- , -^ r-r - có-nr rr-r --r|, uuv,,è Lurr!, i9 urJ uE dó, uF/E,,rr,9

-^-rl l_-l-ln r'-n .l- tsF -l ,, .l tl^1.SPUILtULU|!.J.v.U.rur'

i) hístnr_ischc r'Íên.JErl ir'nÊr i.l hpl \/nnni"êr \rên 19'77 ir cFÍr6nr,,órkin. riro i h :r
ll \i l/ innoloirl rlnnr oon rliaLrnnrctol1inn"

.\ i- ---ir t?? ^-n +-n+n^neIe1Iinn n > v. .ló r,êÈnt- ir i:1ni-Í: \rp.tirinr \/rtlq / r, I dPr r t vÉE! LrrJJqr r:Ju ucë uty-i iJ uu
Ê^r t/^^i^t,1i :r, -__:6 fe Ft:orn"IEL r\u,,rr'^rfJ^ 9uztl cc uod|,t

5) region rIe tcntoonsLel-LÍng r,raLersnood in 19?8.

Verder ucrder a,i. uerkprogrammars bosproken, die voorra3n S]llyl|jlgl:
avond .om hall -acht gehouden zu..Llen uorden. Noodzakelijk is zo spoedig m"ge-
lijk te beginnen met een grondige invenLarisatÍe.Aanfeggen van cen
rlnn monfrFiocrrel-aom róc{-"--+i- ,,-h -l- --^,.,r-i 1. -- LLIU! d L-LC Vdlr UC dAl,Udll,:rg DOeKen.
In februari zdl er een lezing gerouden ulorden over de geschiedenis vr-r
Lemnes, a-L s n oudheidkamB-c aan de lezin0encycfus var de
fli clnri -oh- lzni n-

!]ERKGROEP INTERUIEUJS & R E PORT AGES

:1. Krud.denier. .-

''''-'',--.t'-_t-_'_

7. 0p 2 oktober 197 6
L,iL.i-^- .1- r-^^-LUf^f |,!jo t
nonni nnm-o-* -- -n
f']o hoor rio Ên or

een intervieu le
de 0o s t erhei.

za! deze, nog picpkleine uerkgDoip (bestaande uit revro-:
Kurak en de heer Brouuer , respéctievefijk secrel :ressc,
voobzilter) een gesprek hebben met de heer Dries de 8ocr"

ongetrrrijfel.d bekend bij bel-e Eaarnaars, uas diEect berer'.C
ondergaan. Hij. zal veel kunnen -vextel.Len, met name ovex

De Bnarnsc Zicke'romroFp (o.m. de heer en mevrouu 0e1Jee) hebb..n de
ev:oritie over de Laanstrcat -bezocht en daarvan een reporlaoe ge.a:kt.
Zij zíjr trereid hun trandopnane Ooór Od-;ertEróep 1-&-R.Le late^ cop-lëren.
De reoorbaqe van de LaansLra.rL-tentoonste) ling uierd op vrijdagJvond
l7 seplember j1. vanaf de Brink uitgezonden naar het ziekenhuj-s lïaar-

nr ^!^^^r ^+-^r!Pr > rdPur buddu
nn.l-r hênn 'nl
schicdcni.s van

'.1,.

, .n inf.'rriin,,r mr'f r'.rn ir-,,, --lr,JEonsL, r ven dc Lalc Vuursch,.;;
qcprobccrd uJorden qegevons vast tL .loqgen ovcr dc gc-
hcL inm-iddcls vcrducn.n kapcllcljc.

a FIr- 
' ",,^n
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A6ENDA

lrlF't'n in on ár.hè^lnniê.

KURSUS ARCHEoLoGIE- Kursusprijs J 65r-. Leden van de V.U. Ên de.Historische
Kring slechts J 60, -programmai 18 oktober- "1.$.Fokkens met een inleiding over archeologische

technieken,
25 oktober- Dr. J.Butler.over de Bronstijd
I novenber- A.D.Verlinde ovex diverse begraafuijzen
B november- Dr. L.P.Lour,re Kooymans over zijn lecenle. opgravinqen

.l- 6 novembeB- LJ.J. van Tent over Landesaufnahme
22 november- Van der Lee ouer stenen uerkt,uiqen
29 novenber.p lJ.K.Per j-zóniirs over de relatie árchei:logie en antro-

pobiologie ' '
, lvlu. A.Knip over de evblutie van de mens, een avond

net een praktikum
6 decefltber- J.lvi.Fokkens net een evalr-Latie van de

0pgeven tijdens de U.U. spreekuren op maandagT, uoensdag- en
ochtend van l0-12 uur in de Rembrandtlaan 35, te1. 16094, óf
[/esterli.ng, Kronj.ngslaan . 4, tel. 15587.

kursus.

áonderdag-

VOLGENDI BI3EENK0iVIST van de uerkgroep archeologie: 5lgglglgfu(lglg, ten
huize uan de f,am.-Remery, Vincent van GoghsLraat 5. Aanvang 20.00 uur.

VELDVERKENNINGENs Iédere eerste eB derde
van 9-I1 uur. Ver zamelpl-aats s Ingang NS

het tefrein, dat onderzocht zal- irorden.
làan 2, t eI. L2a23.

Alqemeen:
dinsdag 19

ujoensdaq 24

z0ndaq van de maand, rs morgens
station. Er zal gef.ielst uorden naar
Inlichtingen: Barl Braat, G, v. d. Veen-

onze kring ). Ond eruerp:

verloond uorden*
11.i ^^ 6è^ ,.,-^.1ó l i n^ .i..F

j anuari

februari
maarl

mei

a.s.3. LE.ZING 0VER GENEAL0GIE, geti!e1d rrkleine oorzaken,
drn+o hÁ\,ót^ó^ll .ln-h àó l^'r a TÀ,,1 .-'.è-r LJUUI JC ll!. L.lCULSUllCrr DgStUUfS-

. ]j,d van de Ned.Ver.v. Genea]ogie, afd.Amstsxdam.
Plaatss Cultufeel- CentruÍ! rtDe Speeldoos" aan de Reflr-
brandtl-aan te Baarri..Ti id 20.15 uur.

^ /r,----r----,vueo,,e .tis(IidmaatsDhapskaartneenemen).
NieF-leden: J l,50.

november a.s.s VERGULDAVoND. Tijd.en ÈIaats uorden nog bekendgemaakt.
nEVemtjer a.s. aLEZING oVER |40LENS. Details uiorden latex trekendgemaakt"

. 
NoTEER S.V.P. REEDS pEZE pATA,l

PROGR AÍTIV]A I9?7

lezirlg door de heer J.U.Niermans (tio van
schil"derijen vervaardj-gd door zijn vader.
lezinq met. diag over Eemnes door de heer
I edenvergadering. Na afloop zal een film
halveruege deze naand zal de Historische
Baarn o rgani seren.
bustocht langs Langbr oekerueLering (organisatie llerkgroep Algemene
geschiedenis.

Ivlcê. hi i znnrlarherlon nrrer'

voor alle

.lil nl.ónnámmá zrr'1 Ien 1:tor. in rlil ftaàn.lhlarl.nenrr-


