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Nuumer 11

REDACTÏE:

Mevrouw L.M. Bi j vanck-Dingernans
De heer J. Kruidenier
De he er G . BrourrÍer

Correspondentie-adres: nevïouw L.M. Bijvanck-Dingeuans,
Van Reenenlaan 10, Baarn. Tel.: 12817.

DAGELIJKS BESTUURI

De heer G. Brouwer, Sophialaan 39, Baarn. Te1.! l-4lf1 (voorzitter)
De heer J. Verrips, A. van Dijcklaan 39, Baarn, 'ÍeI.,: 17813
(secretaris )
De heer E. v.d. Steeg, Talnai-aan 59, Baarn. TeI.: I757L (penning-
neester)

VAN DE REDACTIE

De redactie van Baerne hoopt dat u al1en aangenaam verrast bent
door de onslag waarin ons blad opeenÊ verpakt is.
On6 naandel-ijks orgaan bestaat nu reeds enige ti-jd, wordt, naar de
enquête uitvlees, door de íreesten uwer net enthousiasne gelezen en
heeft dus een zeer goede reden van bestaan.
Dit a1les viras voor ons aanleiding ook aan het uiterlijk eens iet6
te doen. Na enig overlêg en met behulp van een lid van de Histo-
rische Kring, waarvoor onze dank, iÊ dit het resul-taat,
Natuurlljk naakt deze omsl-ag ons blad duurder, maar dezê kosten
worden vergoed door de ad.vertenties, die u hierin aantreft.
Gel-ukki6 vonden wij verschillende firmats hiertoe bereid.
Wij hopen dat u net zo verheugd bent over dit geheel al-s de redac-
tie is. Er is weer een nieuwe stap gezet naar êen tijdschrift,
onze verenigin8'naardig.
Wij blijven hopen dat u ons kopij toestuurt, graag voo" de 10de
van iedere naand.

UITSLAG ENQUèTE

Van de leden stuurden 16 personen het vragenformufier ingevuLd
terug. Konkluderend komen de reacties hlerop neer:

- blad moet beter aanzien krijgen. Bij deze!
- meer hi-storische artikelen, specíaaf over Baarn. De redactie is

zlch dat bewust en zal al-s de ruinte het toelaat in het nei-
nummer een artikef over Burgeneester Laan en een artikêl over
Kasteel Aroerongen (een eerste deel) plaatsen.



Mag de redactie op haar beurt vragen ou bijdragen op historisch
gebied (Baarn in de eerste plaats) aan de l-eden?
Wij kaatsen de baI deel-s terug. Laten wij ONS blad 6ezamenlijk
vuf l- en !

NOTULEN VAN DE IEDENVTIRGAD|BRING VAN DE HÍSTOXÏSCHE KRÏIIG IIBAERNEII

Gehouden op ïl naart 1977 in gebouw Brandpunt
Na de openin8 door de voorzitter werden de notul-en van de vori-ge
vergadering 60edgekeurd. Over de jaarverclagen van de werkgroepên,
pennlngneester en secretaris waren geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter bedankte de werkgroepen Archeol-ogie en Oudheidkanet"
voor hun nedewerking aan de Kïing; huLde aan de werkgroep Archeolo*
gie voor de eigen organisatie en aan de workgroep Oudheidkaner voor
het organiseren van de t ent o onst ellingen over August Janssen en l-OO
i^^- -^^+r-^-r-^^-Jqaf PvÈ u^<!r euur .
De heer De Ruig werd bedankt voor zijn medewerking voor het ver-
krijgen van de spots, bandrecorder etc.
Progranna 1977: Mevrouw Overeem zou graag zien dat er, bÍjvoorbeeld
in het najaar, een kenniÊmakingsavond voor nieuwe leden wordt geor-
ganiseerd; een rropen huierr: wat praten en bj-jvoorbeeld enige voor-
werpen uit de Oudheidkamer tentoonstell-en. De mate van Sastvrijheid
za1 in het bestuur beeproken lvorden. Dezê avond zal voornamelijk
bestemd zi.jn voor leden, die niet tol êán van de werkgroepen behoren.
De heer Kruidenier vraagt of het uogelijk ie de leden vroegtijdig van
het programrna op de hoogte te brengen; er zal naar 6êstreefd worden.
Mevrouw Astro za] een excursie langs de Loire van Nederland oftewel
de Langbroeker l,í/etering organiseren. Aan Kasteel Amerongen kan een
niddagbezgek gebracht worden. Beeloten wordt de inschrijving voor de
excursie open te stellen, als datum word! 7 mei a.s. genoemd.
De heer Verrips noennt Ate Doornbos (volkslied) als nogelijke spreker.
Mevrouw Overeen vestigt de aandacht op de t ent oonst elli-ng over F1oïi6
V in juti a.s. en rrhet Nederfands interieur door de eeuwen heenll .
Er zal naar geïnformeerd worden en de gegevens zullen worden doorge-
zonden naar de desbetreffende werkgroep,
De heer De Ruig noemt de Afsluitdijk. Het plan voor deze dijk kwam in
I92U gerecd. De heer Verrips nocmt tot sfot nog folklorefilns (V,d.
Ven) 

"Een kascomnissj-e wordt sainengestel-d. Al-s nieuwe conmissiel-eden stel--
Ien nevrouw Van Honstede en de heer Grootendorst zich beschikbaar.
De heer De Ruig maakt nog een jaar dee] uit van Ceze commissie.
Aanvulling leden werkgroep Interviews en R:portages:
Mevrouw Overeem vertelt dat Rien Hulzing lezi-ngen houdt over het
i-nterviewen van nensen. net nane van oudere n0ensen.
De heer Jacobs memoreert de Bejaardenlveek in de Speeldoos. Men zal-
kontakt opnenen net de heer Van Wcsterlaak, daar de Ziekenomroep
reeds interviews afneemt.
De heer l(wak vraagt als er leden zijn die interesse voor ,1eze wêrk-
groep hebben om kontakt op te nemen met mevrouw Luikinga oÍ deze
avond met hem.

O
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De voorzitter vertelt dat er 24J1 handtekeningen voor behoud. van het
huigie.aan de Bosstraat aan de Burgeneester zijn aangeboden,
De heer Niermans zori ET aag zien,.dat er kontakt net }{eenschut wordt
opgenomen ten aanzien van het adviseren van vlat er bêhouden kan
worden.
Twee brieven van de Geroeente worden voorgeLezen:
f. Over de herplaatsing van de jubil-eunbank. Zodra het benodigde

krediet door Gedeputeerd.e Staten ls goedgekeurd, za1 de dj-enst
van Publ-ieke Werken oet de uitvoering van het plan een aanvang
nenen.

2, Het Collegê van B & W wil graag suggesties voor namen van hót
woonrlragenc entrun aan de Bisschopsweg" Deze brief wordt doorgegeven
aan dê werkêroep Oudheidkaner. Mogelijke namên worden reeds ge-
noemd: ttBisÊchopswegrr - tiBisschopswaayrr.

Bestuursverkig;ing: De heer Verrips r,vordt gekozen als secretari6 ên
de heer E. v.d. Stee6 wordt benoemd als penningmeester. Van de heer
Collard en van mevrouw Bart, die bei-den uit het bestuur treden, wordt
afscheid genomen. De heer Col-lard r,vordt afs erevoorzitter benoend.
Rondvraag: Mevrou,JÍ Westerling stelt voor on ín Baerne een 1oe stencil
te l-eggen, in verband rnet het betaLen van contri-buti-eÊ.
De heer Kruidenier spoort de leden aan een bijdrage voor Baerne te
l-everen, opdat Baerne geen rtrede del-ingenblad zal worden.
Om 22.I5 uur wordt de vergadering gesloten.

EXCURSIE I\AAR KASTEEL AMERONGEN(zie ook agenda acht erin )

fn verband net de op 7 mei a.s. te houden excursie (voor teden) naar
het Kasteel Amêrongen, bijzondeiheden ontrent deze excursie treft u
aan in de agenda, laten wij enketre gegevens van dit zeer bezlens-
waardige huis volgen.
Het artikel is overgenomen uit de A.N.',II.B. -uitgave rrKaÊtelen in
Nederlandf', LLde drnk, L973,
Kasteel Anerongen
16: Ten zuiden van de dorpskon; eig: erven G.J.G.C, 6raaf Van Alden-
bur6 tsentinck; bew,
Bj.jz: Deze ridderhofstad rverd reeds in ff66 vcrmeld. Het is een zeer

, stati-g êebouw dat door graqhten omringd wordt. Over de grachten leidt
een dubbele brug naar de ingang op de beletage en de dlenetverdieping.
Int: Meubilering en aankleding dateren uit. het einde van de ITde eeuw.
Hist: ïn oude tijden waÊ Amerongen een Hollands leen. Dê voorbulcht
was een Stichts leen, Het kasteel behoorde aan de bisechop van Utrecht
en daarna aan de graven van Holfand. Tn L672 heeft Lodewijk XIV hier
overnacht. Daarna werd het kasteel door de Fransen veruroest. In 1676
werd het herbouwd naar plannen die worden toeAeschreven aan Maurits
Post, de zoon van Pieter Post.
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Het oude kasteel had twee torens. Eên ervan is Sespaard gebleven en

opgenonen in de l-inker achterhoek van het huis. In het nieuwe kasteel
zijn gedeelten van het oude gebouw verwerkt. Ex-keizer Wil-he1n II van
Duitsiand heeft er van november f91B tot de zomer van 1920 vertoefd.
Waarschijnlijk speelt het boek rrDe Pleegzoonrt van Jacob van Lennep op
dit kasteel .
Tgb: I{et buitengewoon fraaie en kostbaar lngerichte huis is gratis te
bèzichtigen op dinsdag, woensdag en donderdag van l0 - 12 uur op
introductie van een rijkemuseun of van de gemeentenusea in 6ên van de

grote steden (introductie geldt niet voor de tuln); bovendien te
Éezichtigen van 1 april - 15 ottoUer voor gezelschappen van max' 40
pers. op aanvtaag en tegen betating van í 2,5O p:p. oq vriidag-
óchtendèn van l-O - 12 en in de niddagen van naandag t,/m vrijdag van
14 - 16 uur. Bespreken.bii het rentn; e st erkanto or, Drostestraat 8,
tel. 01434 - r2?8,

INLEVEREN KOPÏJ
q v h ihl ê\/êy'êh voor lO mei a.s. bij mevrouw Bijvanckr bij voorkeure. v. p. r'4v 

getypt.

''IK HEB GEEN TIJD .. . .. .. . ..II

"Ik heb Seen tijd" en rrhad ik maal wat ineer tijdt' zijn klachten diê
rár, ,rogrí vaak ioort. Zelf ui',, ik deze verzuchti-ng ook Seregeld'
Een neisenl-even is eigenl-iik te kort on ie volledig te kunnen wiiden
aan al je interesses. Ik hèb daarom grote bêv/ondering voor die leden
van de Éistorische Kring' die altijd tijd hebben en dat zijn er
gelukkig zeer veel .

Èen troóst hierbii is te weten dat onze voorouders ook met dit
probl-eern worstelden. Een oud riimpie zegts

ttGebruik de ti jd
Eer hj.j ontvliedt.
IIij is uw vriend,
Verdrijf hen nletrr

Wat houdt het be8rip trtijdrt eigenlijk in? Velen hebben 8eprobeerd
d.aarvan een definitle te-geven. Rousseau bijvoorbeeld zei: 'rTiid is
rrài teweegrijke beeld van de onbeweegliike eeuwigheid'r. Een door-
denkertje dus, waarvan we lveinig wijzer worden'
gnze voàrouders hebben daarorn nàar tijdmeters gezocht om dit begrip
concreet te kunnen voorstellen. A16 eerste tijdmeter wordt de gnomon

be6chouwd. Dit wa6 een vertlka.al in de grond geplaatste stang, die
zijn schad.uw op de aarde wierp. De Egyptenaren vervingen deze 6tang
door een vierziidige obel-isk.
De zonnewi j zer , 

- di.ó wij in onze parken vaak als decoratie aantreffen,
is te beschouwen a1s een meer ontwikkelde gnonon'
Genoende instrunenten waren echter alfeen te gebruiken al-s de zon

scheen en voldeden alus op den duur niet.
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Het wateruurwerk echter r/as meer geschikt. Het was een net water
gevul-d vat net kfeine openingen in de boden, waardoor druppels-
gewijs het water wegsiepelde. Hi-erdoor kwam een wijzer in beuÍeging,
die verbonden viras aan een op de wat eroppervlakt e drijvende vl-otter.
Karef de Grote ontving van Haroen al- Raschid een bronzen r,vateruurwerk
ten geEchenke. Bij elk uur vielen er zilveren kogels in een schaal en
nen behoefde slechts deze netalen vallen te te1len on te weten hoe
laat het was.

In l-atere tijden werden de uurvrerken steeds verfijnder.
In de Renaissancetijd kende men het zgn. Lilli-puthorl oge , zo kl_ein,
dat het in broches en dasspelden werd gedragên.
In de 17de eeuw fabriceerde een zekere Jean Chais ult Gent zel-fa een
armbandhorloge met lngebouwde !íekker.
Dit alles leidde tot de gj-gantische horloge-industrie in Zwitse"land
Zwi-tserland kent heden ten dage 66 fabrieken, die uitsl_uitênd veren
en wijzers produceren, 16) bedrijven ]everen de horlogeêt eent j es en
// bedrijven maken al"leen naar glazen en wijzerpl_aten.
De mens werd een sl-aaf van zijn oigen tijdneters. Met éên oog op de
kl-ok raast hij voort in een steeds sneller tempo.
Tk zie dat het tijd 1s, daaron eindig ik deze bijdrage,

J. Kruidenier

FEEST OP PA],EIS SOESTDIJK TER ERE VAN DE 12dê VtrRJAARDAG VAN
KONINGIN'ÍlI]],HELMINA

Toen onze oude koning tdillen III in l-B9O stierf,blevên zijn jonge
weduwe, koningin Enna, met haar toen lo-jarig dochtertje, prinoes
Wj-lheluina" oenzaan achter. Zi-j hadden beiden een voorlj-êfde voor'
het lqitte paleis in Soestdijk en brachten er dan ook iedeïe zoner
vele maanden door.
Toen Vili-l-hel-nina (na haar vaders dood in naan al koningin) haar 12de
verjaardag daar op 31 au8ustus LB92 zorJ vieren, was dit aanleiding
voor de Oranj e-connitees uj-t Baarn en omstreken van die dag een
echte feestdag te &aken. Een beLangri.jk onderdeel van het prograrma
zou bestaan uit een grootse zanghulde door school-kinderen van aIle
acholen uit Baarn, Soest, Soestdljk en de Lage Vuursche in dê tuin
t,^- L ^,t- !d,tvrÈr.
De koningin-regentes Emna en haar jarige dochter hadden zich gaarne
bereid verklaard on dezê hulde op het bordes 1n ontvangst te nemen.
De heer Plui-n, toen onderwijzer aan de Oosterschool, viel- de eer te
beurt om een toepasselijke tekst te dichten op een zeer bekende wijs.
Hij kooê daarvoor rrln naan van Oranje'r en was aI spoedig met zijn
opdracht gereed.. Hel-aas ken ik ex alleen nog de eergtc twee regele
van. nameliik: --'-' Hocg wappêrt het dundoek heel Nêderland door,

It Oranje met rood, wit en blauw.
Misschj-en i-s er nog ienand die daarop een aanvulling kan Seven?
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De dirigent van het kinderkocr was .fe heer Van Aken, een bekende
rnusicus uit Baarn. Natuurlijk moeêt er terdege gerepeteerd worden,
wat al een feest waÊ om nee te maken.
Op Jl augustus kwanen alLe schoolkinderen die zouden meezingen ir.
de tuin van Soestdijk bijeen. Heb personeel en de zangertjes uít de
l,age Vuursche kwamen met een grote Jan-Plezier naar het feest, wat
a1 een hele b€l-evenis .was in het rustige dorpje in de Baarnse bossen.
Toen de beide koninginnen hun plaatsen op het bordes haddên i-nge-
nomen, zette het grote koor het feestlied i-n en enige 12-jarige
ueiEjes boden een bloemstuk aan.
Het succee rvas groot, want na het zingen ontbood koni-ngin Enma de
hêer Pluim en de heer Van Aken bij haar op het bordes en bedankte hen
voor hun aandeel in het welslagen van de hartelijke huldiging.
Voor hen werd dit d.an ook een dag on nooit te vergeten,
Als bijzonderheid kan ik daar nog aan toevoegen, dat de heêr Pluin
op die dag zijn vrouw leerde kennen, namelijk mej. Bu]Ier, de onder-
wijzeres van de Lage Vuurschê.

L. Egmond-Pluim

TENTOONSTELLING I'JAN VAN SCOREL IN UTRECHTI'

Het Centraal Museun 1n Utrecht geeft een tentoonstellin8 rrJan van
Scorel- in Utrechtrr met zijn altaarstukken, schil-derijen omstreekê
1540, documenten en technisch onderzoek.
Jan van Scorel- werd op I augustus f495 in het Noordhollandse Schoorl
geboren als natuurl-ijke zoon van de priester Andries Ouckeyn en
Dleuwer Aertszdochter, een 6eboorte, die Ín 1541 door Karel V werd
gewettigd.
Zijn eerste'opleiding ontving hij aan de Latijnse school in Al-knaar,
waarna hij in Haarlem gj.ng werken bij de schllder Wiffem Cornelisz,
.'rarna locrdo hij van IrI2 - f51B bij Jacob Cornel-isz van 0ostsanen
in Ansterdam. Hierop volgen jaren van reizen: Duitsland, oostenrijk,
het Heilige Land, waarna hij in L523 ir| dienst kwan van die andere
Utrechtenaar paus Adrianus Vï van wie hij een portret 6ch1ldêrde.
In f524 is hij voorgoed - met een enkele onderbreking - terug in
Utrecht, waar hij kanunnik van st. Maiie wordt. Hoewel- de functi-e
het celibaat vereiste, woonde hij sanen met Agatha van Schoonhoven
bij wie hij vier kinderen l<reeg. 0p 6 december ]-562 is hij gestorven
en begraven in de Mariakerk te Utrecht.
lvanneer v/e naar het portret, dat zijn beroemde leerling Anthonie Mor
(L5L9 - 1575) van hem maakte, kijken dan zien we een nan met een
s'r.renó^, ietwa'" boers gezicht.
Jan van Scolel- ';íaÊ niet al-leen een hoo86t verdienstelijk schil-der'
hij was als nan van zijn tijd een echte renaissancemens. Hii dj-chtte
en musiceerde en nan deef aan politíeke missies' Zoals zovele kunste-
naars in zijn dagen ontÍ/ierp hij a1s dat nodig l,vas ook optochten,
o.a. d.e intocht van de troonopvolger, de latere Filips ÏI' in 1549
in Utrecht.



- (-

Ook heeft hij j-n Gent rrHet Lam Godsrr van de BebroederÊ Van Eyck
gerestaureerd. Verder heeft hij de plannen genaakt voor de droog-
l-egging van de Zijpe, een activiteit, die hem de kritiek van de
b e di jkingsspe c ialist Andreas Vierlingh op de hals haalde. Deze nêrkt
cynisch op: 'rtoen coet ick niet gelaeten deselve Schoorle te vragen
oft r,vi j verre vali der dijckagie waeren, daerop hij mij antwoorde
gaff dat wj-j op de dijckagie stondenrr.

Wat er nu in Utrecht te zien is zijn enkele al-taaretukken, waarvan
hij er in totaal vijftien heeft genaakt. Daar is dan een vrij uit-
voerige docunentatie van het altaarstuk voor de abdij van Marchiennes
in de buurt van Valenciennes. J. Guillouet, de conservator van het
nuseun j-n Douai, bêschrijft i.n de catalogus hoe hij bij stukjes en
beetjes, op êên panêel na, in kleine kerken delen van dit altaara
stuk heeft gevonden. Eén paneel vras,tot kastplanken verzaagd.
Dankzij zi jir speurwerk i6 dit I'Stefanus- en Jacobusaltaarrt nu te
z].en.
Men zou de Utrechtse t ent o onst el-]i-ne als een drielui-k kunnen be-
schour,ven , waarvan:
a. geïÍezen wordt op de veelzijdigheid van Van Scorel;
b. do problernatiek rond zijn atelierproduktie/altaarstukken onstreeks

1540 wordt getoond en
c. de nieuwe nethoden van t e chnis ch-rïet ens chappe li jk onderzoek.
De nieuwe methode van infrarood-re f1ê c t ografi e maakt het nogeli-jk
ook de tekening onder de verflaag te bestuderen. Wanneer we de
opbouw va,n een schilderij bekijken, dan zien we eerst de Itdragerrr,
neestal van eikenhout, dan komt de planuur, dan de ondertekeni-n8,
de isolerende 1aag, de onders chil tlering , de definitieve kl-eur en dê
vernis. A1'deze lagen kan men fotograferen en zo zíjn op de tentoon-
ste11in6 deze schil-deri j - " ontle d ' ngenÍ te zien.
Er wordt een filnpje gedraaid, vraariil op zeer overzichtelijke wijze
de toch voor de geniddelde &useumbezoeker wel wat nroeilijke naterie
van de gebrui-kte methoden van het t e chnis ch-wet ens chappeli jk onder-
zoek worden get oond.

De t ent oons t ell-ing in het Centraal Museun te Utrecht is open van
! naart tot 1 mei op di-za van 10 - 1/ uur, dinËdagavond van 20 -
22 uur en zondag van 14 - lf uur, op uaandag gesloten.
De bijzonder goed verzorgde catal-ogus met veel gegevene kost f 11, -- ,

||De Vacaturer )(overgenomen ui-t

IN HET VOLGEND NU},II{ER O .M. :

Artikelen over' Zaansche Schans en Papeloze Kerk en een artikeL'
geschreven door wijlen de heer T. P1uin, over Burgeneester Laan.
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AANBEVOLEN L]TERATUUR

A. Jefinek
rrDe 6rote encyclopedie van de mens in de oertljd
Tli Í.oarror qr.i i Hnl I and Haaflem.

Dr. J. Schout en
llÊ 

^r 
r.l ' \Írna!'ar êh hrrll

Fibula Heemschut Reeks J j,

A.G. Schulte
rrNederlandse onunenten in beefdtr Overijssel, Gelderland, Utrecht
Boech & Keuning, Baarn.

Ir. F. Stokhuyzen
||Molensrl

A. C.r,',1. van der Vet
ItEen toekomst vocr ons verledenrr
BoÊch & Keuning, Baarn.

LEDENLIJST

Bedankt als l-id:
H, Joosten, Prof. Buyslaan l, Baarn.

HET PLAN i'IDEE 
'6911

De heer PÍet Reinders (de heer Dirks ïras verhinderd) zette woensdag- O
^r.^hÀ 1z ^bÈ.i r il r'^^? l5 I êrlên \ren dà {.tir\ê. in de kelder Van hetqvvrlu fr, ayffr Jf. rvvL L/. uv .rr:r,br +rr qr

geneentehuis, het plan ItIdee | 69tt uiteen. Later op de avond nochten
wi i nnl: rlo haon 1láh TT('^hêi èl1 hê('Y'nêf ên

All-e 15 leden van de Historlsche Krin6 waren unaniem van mening dat
hai nl an trTdêÀ r ÁOrl ê^h -^^À hl -h i ^ ^h .l^+ ni ol-_ :rl l cen i n vêrpê-.rv u lrral uJrr 6vvu lro,rr rD
l-i jking mêL het plan van Ir. De Maar, rnaar juist op zichzelf be-
schoulvd. Iletgeen dan ook de totstandkoming van rrldee t69" bewerk-
stelligde: de behoefte een plan, een schets eigenl-iik, te ontvrikkelen
met het doel de Brink - het hart van Baatn - leefbaar en gezelllg te
naken, met behoud van bestaande gebouwen.
Een gebÍed waar de voetganger zich op ztn Senak voelt.
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Dit plan rrldee r69r' is, ondanks het verstrijken van een achttal
jaren, nog steeds (of opnieuw) actueel-. Wal gaat er met onze Brink
gebeuren? Gaan we het gat aan de Bosstraat op een passende nanier
opvul-fen? Kornt er op die plek een cullureeL centrun? Wordt het
karakteristieke huisje aan de Bosstraat behouden? Heeft de hand-
tekeningenaktie ef fect gesorteerd?
Laten we hopen dat we op deze vragen (en uitgaande van het plan
trldee r69rt nog veel neer vragen) niet pas over B jaar antwoord
krijgen.
trldee r69" tu brui-kbaar, Het is zeker de noeite waard nader bekeken
te worden.
Hieronder kunt u de bij de tekeningen behorende uiteenzetting l-ezen.

IDEE I69

Illsi4ile
In de jaren f962/64 is een b e st enrningspl an voor het centrum van Baarn
ontwi-kkel-d (het zgn, Brinkplan van Ir. de Maar). Nu in 1969 is een
aantal gegevens beschikbaar gekomen, waaruit blijkt, dat de basis-
opzet van dit bestemningsplan niet meer in de ontwikkeling en struc-
tuur van het huidige Baarn past.
Vele uitgangspunten, die tot het tot stand konen van het bestaande
plan hebben gel-eid, zijn inmiddel-6 of Bewijzigd of zelfs geheel
achterhaal-d. Het belang, dat rnen aan de afwikkeling van heL verkeer
Ín dit centrum stelde is door allerfei ontwikhelingen, die toen ook
niet te voorzien 'ffaren, 6terk afgenonen. Het uaatechappelljk struc-
turel-e beel-d van Baarn j.6 gewíjzigd en de behoefte on de eigen dorpe-
sfeer in de kern van het dorp te kunnen nanifesteren is enorn toe-
genonen. De, vlËie, die u in dit ldee 169 over de dorpskern vi-ndt is
daarom afwijkend van wat neergelegd is in het plan van Ir. de Maar.
Daar werd de nadruk gelegd op een bestuurskernr Idee | 69 Eaat uit van
een echte l-eefbare dorpskern als ontmo etin6 splaat s voor de burgerii.
Een eerste bestudering van het nieuwe pfan doet duideliik uitkonen,
dat iedere gewenste fasering mogelijk is, waardoor budget en ont-
wikkeling over het gewenste aantal Jaren verdeeld kan worden.
Reeds tot stand gekomen saneringen en aankopen in het centrun passen
eveneens vol-fedig in dit nieuwe plan.
Onderstaande analyse, die tevens verwijst naar i:ijgevoegde tekeningen'
valt in 2 del-en uiteen, een verkeersplan en nleuw Brinkpfan.

Tebgl:lg-I:-P:-!g:!cclÊs-! ge:!el9
a. Bebouwing
b. Funktie
c. Verkeer
d. Algemeen

a. Bebouwing : kerk, geneentehuis, garageÊ' opelagruinter winkefs'
warenhuis en particufiere r,voningen



b. Funktie

c. Verkeer

-10-
: parkeren, kerkbezoek, winkelen, bestuurscentrun en

ma-rkt

: kruispunt van lokaal, verkeer (winkelbezoek en/of door-
gaan), regionaal verkecr Hilversun-Hoevelaken en
Bilthoven,/So e st -Ho e ve Laken , afsmede N.li,J,-wijk naar
Z.O.-r'rijk
I\l.B" het regionale verkeer zaf door industrialisatie
van de Eempolder en andere gebieden, genoend in de
trlreede nota van ruintelijke ordening, sterk toenemen,

: van de historische dorpskern, als ontmo etlngsplaats en
centrum van €lene enschapsaktivit eit en is weinig overge-
bl-even. In het verleden werd hierin voorzien door de
aanwezigheid van diverse i{oreca-bedrijven (Hote1
Centraal), een nuziektent en een aantrekkelijke
beplanting. Hlervan is slechts het rkeit jesr'-pl-ein,
waar nog rrrarkt gehouden wordt, overgebleven,

d. Algeneen

TsE:l1lg-1I:-89!! gsgltc:!ls!_91!y9r!91_ g99r_I::_Èc_{eer
a. Bebouwing
b. Funktie
c. Verkeer
d. Algemeen

a. Bebouwing

h Funktiê
Verkeer
Algemeen

herk, nonuuentaal raadhuis en politiebureau.
Rondom wanden net J- ve rdiepingshoge flats, beÊtaande
uit ririnkefs er particulierc woningen.
bestuurscentrum, verkeersknooppunt, winkelen, parkeren.
sterk gereguleerd uerkeer in twec z,íare kruispunten.
de historische kern verdwijnt
plaats komt een v erkeerspfein
paden, trottoirs en all erhande

geheel-. Ervoor in de
net stoplichten, zebra-
verkeersborden om het

sterk geconcentreerde regionale en }okal-e velkeer te
regufêren,
De door sanering van oude penden ontstane ruimten
worden gedêelte1ijk benut voor de bouw van een enorn
gemeentehuis en dito politiebureau. De rest van de
ruinte wordt opengefaten en zal eventueel plaats bieden
aan een zee van geparkeerde aubors (Neude in Utrecht).
Van I ene ens chapsaktlvi te it en zal in het centrum niet
veel overblijven. De markt wordL van de kleine keitjes,
di-e verdwijnen onder een kruispunt, verdreven naar een
nlagf< 4io nnnrlarn ic ineoclnÈnrr Àn,rr rrê-Lê^- -.^{ Án
I'rqcw!, Lo f ,,Lruaf u Lw

veiligheid en ovcrzichtelijkheid niet bevorderb.
Deze rnarkt is dan ten dode opgeschreven,



De kerk komt 6ehee1 vrij te staan, er kan met onbe-
perkte snelheid onheen 6ereden worden. Ook za1 hij a1
van grote afstand te zlen zi jn, want door het recht-
trekken van de Stationsweg zulfen bijna a1le bonen uit
het centrum verdwijnen moeten. Dit rechttrekken van de
Stationsweg zal de verke ersveiligheid op deze door-
gaande regionale weg sterk nadelig beïnvloeden, wat
de ervaring tot en rnet t?68 in de Aneterdamse tuin-
steden v/ef geleerd heeft.

Tekening III: Nieuw bestemmingêplan volgens fdee t69

a. Bebouwlng
b. Funktie
c. Verkeer
d. Algemeen

a. Bebourving : l:erk, geneentehuis, cultureel- centrum c.q. dorpshuis,
bibliotheek, binnensportaccommodatie, restaurant-cafê
net terrassen, diverse kiosken, kunstgalerij, winkel-s,
bromnerhoek. Voorts een permanentc open bouwconsiructie,
die benut kan worden als narktplaats, voor openl-ucht-
festlvitelten en in de natte jaargetijden door toe-
passing van moderne naterj-alen en technleken overdekt
kan worden.
gene enschapsc entrum, ontmo etj-ngsplaat s , bewuste bunde-
fing van culturele en recrêatieve aktivitej-ten.
Kerkbezoek, winkelen, beotuurscentrun, parkeren.

alleen lokaal verkeer (winkelbezoek en/of doorgaand).
Regionaal verkeer is door omlej-ding en afsluiting van
deel- Stationsweg uit het centrum verdreven.
de Brink en direkte omgeving herkrijgen hun histo-
rische funktie van totaal dorpscentrun.
Uitgaande van de reeds voor sanering aangewezen ge-
bieden wordt ruimte geschapen voor een groot êcala van
60ciale aktiviteiten. De daartoe te plannen bebouwing
zal niel a1leen aangepast moeten worden aan de heden-
daagse ei-sen en verlangens, maar e! zaf vooral têrdege
rekêning gehouden worden met de toekomst.
Realj-6erj-ng van deze bebouwingspfannen zou een uit-
dagend projekt kunnen zj-jn voor een Sezanlenliike
krachtsinspanning van de Baarnse architekten.
De weeknarkt krijgt neer ruinte dan nu het geval ie.
Zij wordt daarbij tevens verplaatst naar een gebÍed,
dat niet toegankelijk is voor het verkeer. Een voet-
gangers8ebied, wat de veiligheid en rust ten goede
zal konen.

b. Funktie :

c. Veïkeer , :

d. Algeneen :
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Door de eventueel op te richten structuren, dj-e zo
sanengesteld kunnen worden, dat zij met een mlnimum
aan arbeid te benutten zijn als marktkranen, kan een
oustandig opbouwen en afbreken vermeden ïrorden.
Bóvendien kan een groepering rond de kerk plaatsvj-nden.
Het niêuwe 5lemeentehui-s zou gebouwd kunnen worden op de
plaats waar nu een opslagplaats van huishoudelijke
apparaten gevestigd is, Het politiebureau zou dan ver-
plaatst noeten worden uit de dorpskern naar een plaats
aan de rand ervan.
Door de bebouwing van de Brink te verdichten ontstaat
een beter kontakt tussen de winkelstraten: Laanstraat,
Brinketraat, Bosstraat, Eenstraat on School-straat.
Deze straten worden dus al-s het ware beter rrdoorver-
bondenrr dan nu het Beval- is en de duidêlijke scheiding
door het grote gat, dat ontstaat door het plan De Maar,
wordt vermeden.

Mct het ontstaan van een rrgezelligrr dorpscentrum met
een café-restaurant, terrassen om meerdere tot een
bezoek nodende aantrekkelijke bebouwÍngen za1 de leef-
baarheid van Baarn een enorme stimulans in de Aoede
,i êtr+i h^ t-bi id^-r rw[ v146

[en aantal kleinere parke erplaatsen, tezarnen echter met
een voldoende tolaalcapaciteit, ook aI in verband met
het te verwachten aantal- bezoekerÊ van dorpshuis en
anorthal i c aan .iri hrahÀó rrarai e*a

, Doordat een concentratie van een ggroot aantaf evene-
menten vlak bÍj el-kaar kan plaatsvinden, zal voor het
relatief grote aantal bejaarden in ons dorp er meer
mogelijkheid konen actief aan het temee ns chapsl ev en
deêf te nenen.
Samen rnet de in de inlei-ding reeds genoemde nogelijk-
heid tot bêbouwing in iedere gewenste fase-indeling en
de aansl-uiting op de reeds tot op heden in het bestaan-
Ílê R.|'i hknl áÍl rrêtrnf f áF r'^^?''i óhi hd^h '"i edt dit Ideegv u,4r!!i/+qrr
t69 Baarn de nogel-ijkheid tot een uniek centrun, dat
samen met de Pekingtuln, waarin het ongenerkt over-
loopt, de Baarnse in5czetenen cen open opvang- en
ontmoetingskern geeft, waarop iedere andere gemeente
i.l 

^êFc 
zr'l a.i in

tekening bestaande uit J delen
foto maquette bestaande toestanC Brink
foto maquette kern vo]gens Idee t69

Baarn, I januari 1969
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'TDE VU URSTEENKOERI ER t'

Het gevolg van Landesaufnahmen, ger4aakt door de archeologische werk-
Sroep in de omgeving van Kievitsdal

Tijdens Í/andelingen die wij deze winter naakten, vonden wij achter
Kievitsdal, op het landgood Pijnenburg, verscheidene heuvels, die,
na door ons geneten te zijn wat hoogte en omtrek betreft, verdacht
veel l-êken op grafheuvels. Na de heer Van Tent op de hoogte gebracht
te hebben hiervan, besloot deze zelf eens een kijkje te nenen, daar
van deze heuvels niêts vermeld stond in de archieven van het R.O.B.
Het resul-taat was: toestennin8 enige heuvels te onderzoeken op bodeu-
structuur (beetaan de heuvels uit opgeworpen plaggen?).
Dit betekende: graven! Dit konden wij bijna niet geloven; een anateur-
archeol-oog mag j.mners geen epade de grond in steken.
Na toestemming gevraagd en gekregen te hebben van de heer li/il-heln, de
rentmeester van Pijnenburg, was a1les gereed. Zalerdagochtend gingen
we onder leiding van Hans Fokkens op pad met batsen, grondboren en
zel"fs een hark en r,.... êêr1 zeer opgerrronden gevoel.
Wat het resultaat ook nag zijn, of het grafheuvels blijken te zijn
of niet, ons eerste graafprojekt hebben we te pakken.
Wij splitsten ons in twee groepen; begonnen werd net twee heuvels,
waarin door ons sleuven gegraven ,,verden. We stuitten hierbij op enige
merkwaardige grondverkleurj-ngen Í/aarvoor we nog geen verklaring hebben.
Bovendien bevond zich dit bij êén van de heuvels precies op het krui-s-
punt van het horizontafe schaafvl-ak en de vertikal-e wand, zodat Hans
Fokkens zei dat de hel-e zaak nog een hal-ve neter verder afgegraven
moest worden.
Gezien de lar4me arnen, de pÍjnlijke ruggen en het gebrek aan koffie,
besloten we deze graverij tot de volgende zaterdag uit te stel1err.
Om 9.15 uur verzamelen we weer bij Kievitsdal- om verder te gaan met
dit onderzoek.

Noortje Bi jvanck

Heeft u in de Baarnsche Courant gelezen dat de gasleidin6en, die in
de Heuveloordstraat en de Berkenweg Liggen, vernieuwd noeten worden?
Di-t houdt in dat de straten opengebroken zullen worden en graafwerk-
zaanheden verricht zuLlen worden. De Heuveloordstraat zaL v anaf
maandag 18 april gedurende een week afgesloten worden en de Berkênweg
tt anaf 2J april- gedurende ongeveer drie weken.
Geïnteresseerden in archeologie, houdt dit in de Saten! 1!

Noortje Bijvanck
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HET },ÍUSEUM VAN HET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURÏUETEN-
SCHAPPEN

Reeds lang geleden had ik gehoord dal een bezoek aan bovengenoemd
museuu te Brussel alleszins te moeite waard is. Enige tijd geleden
hebben we net de kinderen de reis naar deze stad eens ondernomen.
in êên dag heen en weer is vrel te doen.
De glote trekpleister is de wereldberoemde groep van lguanodons,
oítewel de dinosauriërs. 12!.OOO.O0O jaar gel-eden vond een 6roep van
nj-nÊtens 22 revzerepLielen bij het Belgische plaatsje Berniesart hun
laatst,e rustplaats. Dê beesten waren gedeeltelíjk in d.e noerassige
grond weggezakt. Hoe ze aan hun einde zijn gekoxnen en vooraL zo
massaal, kan men slechts gissen,
De ontdekking gebeurde in 1878 in êên van de kolenni-jnen, 322 - 356
meter onder de grond. Men stuitte tijdens werkzaamheden op ongewone
uitsteekselÊ en door deskundigen werd alras vastgesteld dat het hier
om de dinosaurj-êrs 6ing. Drie jaar lang werkte nen rrerv.roed. om al_les
naar boven te kri.jgen en l-r0 ton materiaal ryerd tenslotte naar
Bruêsel getransporteerd. Een ongel-oofLijk karwei en als je de .resuL-
taten ziet liggen besef je dit pas goed.
Somrnige exernpf aren staan in enorme gfazen vitrines opgesteld; de
resten van andere geraamtes liggen in hun oorspronkelijke vorm inge-
bed op een cementen heuvef.
Rondlopend in de'enorrne ruinte van het wel erg verouderde nueeum
sta je even later oog in oog met een manmoct, een vofkomen gaaf
e:iempl-aar. Verder zijn er nog al1er1ei skeletten te bel'ronderen, het
óên nog Ímposar:têr dan het andere.
A1sof dit nog niet genoeg is ko je tenslotte op de afdeling waar
de prehistorische vondsten van werktuigen zijn geiixposeerd.
Boordevolle' vitrines uaken je gewoonweg hebberig! Ik was nog lang
niet uj-tgekeken. Ik ben zelfs niet ecns toegekomen aan een evolutie-
reeks van echedels, ondat er gerammeld vrerd met de sleutels ten
teken van sfuitingstijd. nen vervelende gewoonte van onze Zuiderburen
is, dat ze de meeste musea tussen de middag sluitên.
Het is daarom wel zaak vroeg van huls te gaan om op deze wijze de
openingsuren te benutten;

Ankie lVesterlin6

PREHISTORISCHE APATHIE (uit A1g. Handelsblad f977)
De meeste theorleên over de vraag waarom de dinosaurus van de aard-
boden verdween (na IOO rnÍIjoen jaar het overheersende landdier te
zijn geweest) besteden te weinj.g aandacht aan de ui-terlijke aspecten
van die tijd en aan wat er ín het hoofd van die beesten omging.

Prof. Jonathan i"I. Ncroc van het Museum of Natulaf History gelooft een
verstrekkende ontdekkÍng tc' hebben gedaan na de bcstudering van tal-
loze schedels en skelett en.

O
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rrvoor de nens van vandaag, die overal aflej-ding kan vindenrr, al-dua
Neroc, is het bijna onmogelijk zich de afstompende eentonigheid van
het Pleistoceen en daarop vol-gende perioden voor te stellen.
Denkt u zich eens in: roiljoenen jaren waarin niets gebeurdert.
Prof. Itleroc gelooft dat de dinoeaurus uitstierf door debrek êêIr vêr-
beeldingskracht , wat l-eidde tot wat hiJ noenat het rrobionov-syndroonr.
De verveling ging zover, ze4;í híi, dat de dieren zich niet eens neêr
vril-den voortplantên.
Prof. Neroc is ervan overtuigd, dat de nens eenzelfde l-ot zou hebben
ondergaan als de eerste pri-rnaten het houtskool niet hadden uitge-
vonden. Dit l-eidde uiteindelijk tot droedels, rotstekeningen, de
Mona tisa en de overlèvinA van de soort.

Ankie Westerli-ng

nnfV OpenaVfnc MET DE !'ARCHEOLOGYSKE WURKGROEPT' VAI'I DE FRYSKX
AKADE}'{Y EN HET FRYSI( MUSEUM

Het Fries museum heeft de mogelijkheid om een aantal amateurarcheolo-
gen op te roepen en bij bepaalde opgravingen in f,e zetJ.en. Dit gebeurt
vooral bij noodopgravingen en opEravingen waarvoor de beroepsarcheo-
l-o6on €een tijd hebben. De Ílensen worden a1s het even kan schriftelijk
op de hoogte gesteld. Het l-euke j-s dat de brief in het Fries is ge-
schreven. Zo geschiedde hct ook bij het onderzoek te Bozun, een
plaatsje ten noorden van Sneek. De belangrijkste zin luidde a1s volgt:

- nei de oanwêzigens fan in oerslike delsetting 0t likernóch
de l-ste ieuw en foar en nei it bigjin fan 0s jiertelling -

wat er vrij vertaald op neerkont, dat het onderzoeken betreffen naar
de aanwezigh,eid van rnogeli jke bewoningesporen, waarschijnlijk gedurende
de eerste eeuwen voor of na het begin van de jaartel1in8. Je verwacht
dan paalsporen en I ebruiksvoorwerpen te vinden. Het pakte echter anders

0p 19 februari verzamelden zich 22 man on 9.3O uur op het KerkpJ.ein
tê Bozum. De heer G. Elzinga, provinciaal archeoloog, die de leiding
had, bracht on6 naar een 6tuk weiland, ni-et ver van de spoorliin
Leeuwarden-Sneek. Aan het land was nlet6 bijzonders te zien. Op een
stuk van 20 neter lang en L neter breed zouden we gaan gravên.
De heer Elzinga vertelde dat men bij het schoonmaken van de Êloten
scherven had gevonden. De Êcherven waren door het bakken aan êén kant
lichtrood gekleurd, terwijl de rest nog zwart wae. Het aardewerk was
nauwelijks vel.schraal-d. Men dacht, dat er onder de klei-lagen van de
voormalige Middelzee bewoningsresten te vinden waïen. Het waa echtêr
een gok of we ivel- op de juiste plek zaten.
On lO uur begonnen rve te graven j-n de zware klei, di-e ongeveer BO crn

dik noest zijn. Het bfeek echter 1.60 n dik te zíin, zodaL we pas on
I-J.OO uur op de goede diepte zaten.



- 16 -
De heer Elzinga had ondertuêsen de helft van de sleuf weer dlcht
l.at,en..6o oien; omdat we anders noqit in êén dag klaarkvaeen.
Na de dikke kle11aa6 kwanen we op zlÍarte ên 6oms .groenachtige terp-
aarde. Uit deze lagen kwanen enkeLe Echerven.
IIet ;gronalwater naakte het werken en vooral het opmeten èI1 i-ntekenen l
Van het profiel nogal moe11ijk.
Nadat mêvrouvÍ ELzlnga het profj-êl had ingetekend kon het gat weer
dichtgegooid nÍorden, zodat on 17.00 uur aI het grondwerk klaar was.
Hoewel er weinl6 gevonden Ías, hadden we bewezen dat er inderdaad een
bewoningslaag was.
À16 nên ooit nog eens bouwplannen heeft op deze grontl,
opgegraven worden voordat het verloren ls gegaan.

GertJan de

kan het geheel

RoLler

o-

o
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AGENDA

17 mej- a. s.

- 
-1,7 -

TEIilIOONSTELLTNG 40 JAAR KONINKLIJKE FAMILÏE IN BAARN,

verzorgd. door de werkgroep Oudheidkaner.
De tentoonêtelling wordt gehouden in het gebouw voor
Christelijke Bel-angen, hoek Parkstr aat/Leealraat .
Officië1e opening van de t ento onst el- ting op 28 april
a.6., ts avonds on B.JO uur. De Burgemeeeter van
Baarn, de heer Mr. J.P. Miedema, zal- de tentoon-
st el-Ling openen.
Voor openingstljden zie Baarnsche Courant.
AU-e l-eden zijn bij de opening van harte wêlkon!

: EXCURSIE NAAR KASTEEL A}4ERONGEN

(zie ook pagina J)
Reis naar Auerongen met eigen vervoex. Verzanelen bij
het Kastee] uiterlijk on 1"4.15 uur (dus nÍet 14.f0 .

uur). U dient op een reistijd Baarn-Anerongen (per
auto ) te rekenen var. 3/ 4 wr .
Na a,floop van deze excursie gezamenlijk theedrinken
(of iets andere). Kosten entree Kasteel- (J 5,--) voor
oi aon ralzoni no

Tot en met uiterlijk 2p april a.6. kunt u zich a1s
deelnerner opgeven bij nÍevrouw Astro-Van llasselt, teI.
LZ\IJ, adres: Prlnses BeatrixLaan { te Baarn.
Enkel-e deelnener6 hebben geneld dat er i-n hun auto,
zij het beperkt, ruinte i6 voor pa6Êagiers.
Verdere infornatie kunt u bij mevrouw Astro inv/innen.

: ]{ENNIS},lAKïNcSAV0ND

specie-al voor nieuwe leden, mdar ook voor de anderen.
Plaats: kelder onder geneentehuis, in gebruik bij de
IrÍerkgroep Oudheidkarer. Te bereiken .vanaf Laanstraat,
naast geneentehuis. Ilet hek is open vanaf 19.45 uur.
Aanvang: 2O.OO uur.
Op deze zgn. kennismakingsavond kunt u, behalve het .

bekijken van de rreigenrr ruimte van de Historieche l
Krin6 rrBaernert (deze kelder is welwj-lfend door de
gemeente aan de vereniging in bruikleen gegeven),
kennisnaken net het doen en laten van de werkg"oepen
Archeologie en Oudheidkaner. Dit door nidldel van een
bescheiden uit6talli-ng van vondsten op archeologisch
terrein en gegevens uit Baarns verleden.
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Tekst en uj-tleg zaf u door vertegenwoordigers van de
beide werkgroepen gegeven worden.
De koffie is dan kl-aar.
Gfaag hopen we dat we ook eens (vee}) nieuwe en
andere gezi-c}:Il en zLenl

18 juni a.s. : EXCURSIE NAAR ZAANSCHE SCHANS

Deze excursie za1 ongeveer de gehele dag beslaan.
Het staat nu aI vaet dat de heer Van Schelven uit
Gouda ons zal rondleidon en van zeer deskundig
commentaar zal luootzien.
U herinnert zich ongetwijfeld nog wel- de intereseante
lezing, .die de heer Van Schelven enkele maanden terug
voor on6 hield.
Reserveert e.v.p. vast deze dag! !

Reis per trein (vanaf Baarn) in groepsverband naar
Koog-Zaandijk. Vertrek ca. 9.I5 uur. Reiskosten
voor ei8en rekening.
S.v.p. opgeven als deeLnener aan deze excursie voor
9 juni a.s. bij de secretaris van de vereniSing:
de heer J. Verripe, A. van Dijcklaan Ji le Baarn,
tel-. 1,7853.

Nadere ge8evens volgen in het mei-nunmer.

TENTOONSTELLINGSAGENDA

Ansterdam : Rijksnuseur 2O april t,/n f juli
rrBorobudur kunst en religie uit het oude Javatr

Enkhuizen : Zuiderzeenuseun tot l- november
nljt/alvisvaart in prent en voorwe?prr O

Utrecht : Centraa] Museun tot 1 mei
tSchilderijen en al-taarstukken van Jan van Scorelrl

ZwolLe ' : Provinciaal- OverÍjssels Museui0 tot en met JI rnei
trcoed Sevondenrf
Archeol"ogische vondsten in overi j esel
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D(CURSIE NAAR KASTEEL AMERONGEN

ïIK HEB GEEN TIJD"

FEEST OP PAIEIS SOESTDIJK

TENTOONSTELTÏNG IIJAN VATI SCOREL IN IITRECIITI'

AANBEVOLEN LITERATUUR

EET PLAN nIDm 169r

KIEVITSDJI

MUSEUI,í ÏN BE],GIê

PREIIISTORÏSCITE APÀTHIE

. OPGRAVING IN FRIESLAND

AGENDA

TENTOONSTETLINGSÁCENDA

Aan dlt blad werkten nêe:

S. Eguond-P1uim
Gertjan de Roller
Ankie ïlleêterling
De tekst werd getypt door Meta Reltsna
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