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BiJvanck-Dingemar.s,
B?ouÍíer en J. Kruideniêr.

ReCaktie-adres:
Mevrouw L.M. Bijwanck-Dingemans,
Van Reenen].aan 10, Baa?n.
Ter. O21J4 - 12817 ,

Dagelijks Bestuur van de verenigíng:

Ysg:=rl!g:'t, , .:: ,r

De heer G. Brouwer, Soptrial.aan ll,
Baarn. Te]- . O2154 - 14131 .

l,e331rCT99:!sr' '

De heer E. v.d. Steeg, ?almalaan 39,
3aarn. Tel . O21J4 - 1757 1.

Ere-voorzitte?:

Mevrouw L.M.
de herên G.

Mí'. C.C.iÍ. Có.1-krrd.

Het postadres
Postbus J26 o

l.:::j I

:i

wan de
Baarn.

! t - .'

vereníirins ie:
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Kodinkliik JachtíeCbt in Eemnes,
deeL 2 ( slot). door J.V.M. out

, Kleingoed uit BaaÍns Gegctriedenis
door T. Ptuín (slot), lngezonden

. door.T1}. dê Rujr€i . i. , 
:

' Verder a1s vaàite rubriekent
. t!De'Vuursteenkoerj.efll

..r" :A.genda.
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BETALEN CONTRÏBUTIE 1977 EN 1978

Een kJ-êin aanta]. leden heeft de contributie ower 1977 
':.oe 

niet betaald.
Graag lret wriendel"ijke vêrzoek aaí deze leden wan de Kring g de con-
trlbuti-e over het vorig jaar tê betal-en.
Têvens het verzoek aan de leden van onze vereniging (mêt uitzondêring .
van degenen die reeds betaalden) de contributie ovêr 1978 te siLlên
voldoen !

BiJ voofbaat dank voor ulr overschrijving.
Dê contributie bedraagt:
.f lor-- voor jeugdleden (14 tot.en mêt 1/ jaar)
Í 2Ar-- woor indl-viduele l-eden ( t8 ;aar en ouder)
í 30r-- voor trêt gezinslj"dmaatschap

De contributie s.v.p. overmaken naart
Rabobank, Eemnesserweg 26, F,aarí. Glronunrmer van dê bartk 376890r onder
veamelding want ten grrnste van rekeningnummer 3047 -28292 Historiache
KrJ-ng |tBaernerr.

E. v.d. Steeg
(penninpeester)

KoNINKLIJK JACIITRECT{T ïN EEMNES, deel 2 (slot), DooR J.v.u. ou?

Uit andere gegevens, o.a. trêt Utrechts Dagblad van 31 ianuarl en
26 ap'.íL 1876, bLljkt dat het inderdaad tot êen aantal procesÉen
gekomên is. Men betwistte dat de gronden onder Eêmnes tot het iacht-
gebied van Prins Hendrik behoorden. Uiteinde1ijk bês1j-ste de Hoge
Raad dat dit 1.'e1 zo vas I Dat de pastoor, zoals ook uj"t vorige bri-ewen
b1êêk, geen makkelijk heerschap 'was, bLijkt ul.t êen brief van de vaar-
nemend rentmeêster van }.et domein wan 23 april 18f6. Het bliJkt dat
de pastoor de wrijwiJ-J-j.ge gift vaÍr Í lOOr-- voor de armen ategenÊ hêt
JachtÉeizoen 1875 niet geaccepteerd heeft en retour zondr omdat de
gift over 1874 nog niet geschoÍrkerr was ! De waarnemend rentmêestêr
schrijft dat hij d.ít zaL ondêrzoeken, doch dat het weigeren Zj-jne
Koni.nkl"ijke Hooghêid niet aangenaam zal ziint Hii stelt de Pastoor
alsnog: 1n de geLegerÉreid het geld op het kantoor te Soestdijk te tralen.
Dat de gtemmirrg wan pastoor De Bêer kon omslaan als fret weerr consta-
teren wê uit eên latere brief van diezelfde rentmeester (d.d. r4 au€us -
tus 18f6). Namens de Prins laat de rentmeester wetea, dat na de
gl.rn6tj-ge uitspraak wa"rr de Hoge Raad dê iaarlj.ikse gift op ,f 2OO, --
gebracht zal worden en dat het geld - op verzoek van verschillende
armmeesters - voortaan vóór de winter zal wordên uitgêkeerd.
De pastoor schriJft rectrtstreeks aan de Prins! nDarrkbaaï ontvangen l'ii
den uitkeering van Í' zOOt-- voor onzen armen en verdere toezeggin€i; ên
geeft de onderBeteekende de verzekering o[r e]"ke aanmatiging evenals in
18?o door raad en daad bij mijne parochianen têgen te gaan. De pastoor
van de R.K. gemeente tê Eemne".tt (23 augustus).

i
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Prins Hendrik heêft tot aart zijn ovêrlijden in 18f! veeJ- op zijn
domein vertoefd. Zi.jn jachtopzieners hiêl-den dezê Jaren een vaakzaan
oo€:je op wi].d en evêntuef-e bêlagers. Eén wan tten, jachtopziener
J.Ph. Deys, komt in de Demnesser aÍrnal en voor, omdat hij 1n 1877 nêt
toestènminè wan de ?eítmeester van het dgmqin voor een periode van
drie wpken db door'de' Oommissaais. van de Koninlin geschorste vë1d;
uachtêr,'ï1. wain Veeïr verving. .Na de dood van P:'ins Hêtidrik krijgt ziJn,
broer, Koniíg Willem III, het domein. Ook de Koning ging regelmatig
op jacht; maar derjáarlijkse rtliefdegiftrr aan de armen bleef liiJ hem
echter gedeeltelijk actrterr^'ege. Een diaken van Eemnes-Binnen klaagt
in dê kêrkebaadswergadering dat alleen de nRoomse diakoniêí die 'ont-
vangt.'Mèn besLuit áaarop ie onderzoeken of afkoop van het recht
guns-!í€ záL z!.jn. Dat dit niet gebeurd is bltjkt ent<èle jaren latert
a1s mên. t 50,-- gls'"gift \'an Koningin Emma voor ge diakonie-aÍltren
ontvangt .
xoning ..wilte.$ J.iet op 9 april- 188J de g.r."ttiê Eemnes :Éel weten, dat
hij niet langèr Bêbírrik wenSte te maken van ziJn visreclit' op dê Vaart.
Dit visrecht rverd sindsdien jaarlijks d.oor de gêmeente verpacht.
Als in.1890 ook lÍi-11ert trII konrt te owerlijden, erft zijn wêdunè
KoningínlMoêder . Enrma 'hèt domêin. Dat in dezè tijden het rrheerl.ijke
rechÏrÍ wan dê j ac'ht ax "vaàk,,rbed1scus sieêrd paF en inmiddels beschouwd
werd aIs'eeri owerbltjfsê]. :ult voofbije tijdeno . beviJst we1 enige
aantekeningen Lri' de 'trNijtuïei'r'.iran de Kêrkeqaad van de'N.H. Kerk van
Eemnes-Buitenrr wan 15':fe1!ruari. en 18 juli ,J91 . I ,. ,op bg+ yerzoék 1rerlèent dé Kêrkeraad op,1J fgbrp.ppi..tret jachtrecht
ín het n]vÍuízebósrr áán de,lhêfen J.B. Corsmit, Ja4 Rgest èá St. Ifillaard
te Laren vo-or de 't'j.jd.wan ,1O, jaar. Over het tlheerliJke rêêhtn wordt
in hei- geheèl ll,gt 'gêrept !i . i : , , ' ,' .Op 12 ju].i scufijft'dê Intèndant van Soestdijk,aao d,q diakonie êen
brief met daarin dê T-raag of het in de. bedoeling lag dat ovêr dêze
grond hei |thêêrlijke jachtrechtt afgekocht zorr worden.
op 18 ju]-i besluít de Kerker:add, dqt men biJ haa.r eerder genomên
besluj.t b].iirj fÉr, ,omdp,t. tre.t uil-dl á,an Uet peÈCêet' grote sclrade aanricht.
Men Í'as berei:d.:?.i.ch mondeling hi'êrovef te komen. vGnatrtuogrden..
Of men daadwerkelijk tot uitkoop €ekbmen is, heb.Ék;ui.t qe notulen

. niet kunnen ach.tertralen.
wel- had de in Eemnes-Binnerr wonende landeigenaar lf. waa Klooster
dq-t recht afgekocht wan zijt! tussen Gooieisgl'acht ,êrr ..Wakkerendiik
lipgende grondr. dat * een.. behóorli jke Íraaidè á1s iachtgebied had.
Iiii had er dan ook een behoorlijk hoóg bédrag voor moetên betalen.
Dit vrerd voor dê andere boeren in Eemnes bij het oplreffen van de
tthêérlijke rechtens door de Jachtvet wan 1)2J een nadeel bij het
bepal-en van de jachtrente,, rraarmeê de Staat de van heerl-ijke recÏrten
bev-ri-jde landên .had bezwàard. Dê j achtcommi s sàrj-s, die dít bedrag
moest il/aststell-en, nam o.a. het door Van KlooÉter betaalde bedrag
voor de -goede jachtgrond ál-s maatstaf bij het bepalen wan de jacht-
rente vóor heel de polder. De Landêigenaars moesten ongevêer Í 2r--
per Ha per jaar betalen. Latêr kwamen zij tevergeefs hiertegen in
verzet, omdat ze na vaststêtrJ-ing verzuimden - door onbekendheid met
de voorschriften - om tegên de ter visie gê].egdê bêscheiden in beroep
te komen. Pas in 1pJ4 werd dé jachtrente door eeÍr vetswiiziging ver-
laagd (Gêm. .Arch. Eêmnes! De toestand in de gem. Dêmnes in de Jaren
1931 - 1935).
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We komen in de RaadsnotuLen wan de geBeente Eêmnes vaÍj.af 1923 regel-
matig besluitêÍr wan dêze Raad t€gen.omtrent tret verpaèflten van tret
jachtrecht'op gemeente-ei6endommen. Op 4 augustus wan dat jaar vordt
er' een ''erzoek wan de Intendant van Soestdijk in de Raad behêndel-d
om H.M. Koni-ngin-Moêdêr het. jachtrecht op enige percelen land aaÍr de
Bultenvaart te aril"Len yerlenen tegên een jaarlijksê wergoeding van
Í Or5O per Ha. 'TegeliJkertijd Ligt er ook het verzoek van J. Periêr
om deze g?onden te mogen bejagen, rDaar waarschijnliJk gêvoellg voor
ttoude rechtentr scb.errkt de Raad. het recht voor 6 jaar aan rde Intendant
vanl hét Paleisn. Op I septembef keurt Gedeputeerde Staten deze onder-
handee aanbestêding goed. Tot aan 1936 is het recht in rrkoniÍrk].ijke
handenrr gebleven.
Eên ailder'aspect wan het afschaffen wan l.et nheerlijke jachtrectrtn
was de nu owerbodig gerorden konink].iJke Jachtopzieners.
Op 16 juli 1932 berelkte de gemeenteraad een verzoek wan de treren
J.c. van Dijk (kwekêriJ cooi- en Eemlust) en J. Roest (theehuts) te
Laren, alsmede van B. van BommeJ. te Eemnes om de op 1 JulÍ ontslagen
jachtopBiener Th. Arplnk in gemeentedienst over te nemen om de vellig'
held, ván dê bêwoners aan de Blersteeg (de latere HeidelaaÍr acïrter
motel- rtDè IÍitte Bêrgenr) en omgêving te waarborgen.
Vanwêge dè' slechte positie wan de gemeentekas bes.Liste de Raad af-
uljzend. Daarop schreven de hèfên J. Brirrkman en E. Huiden een niêurl
vefzoek om de jacfttopzl.ener een toelage te wl-llen geven.
Vermoede]-ijk tot grote v-reugde wan de Raad kon ben op de vergadering
wan 29 september volstaan met de brief ter kenn:is aan te neuenr want
de goede man lras inmiddels verhuisd I

Tot zover'. dit artikel- over tret nKonirrlclijk Jachtrechtlr.
Voor aarlvulLingen pn opmerkingen houd ik nij aanbevolen. ffie katr niJ
blJv. wertellen of het naast oDe Wltte BergenÍ gelegon nja.cbthuls van
Prins Hendrl-krr, zoals men dit huis je rdel noêEt, het woooltui s rdas van
de jachtopziener?

Gegevens: Gemeent e-arclrie f EeDnes
Arcl..ief R.K. Nj.co].aasparochie Eemnes
Archief N.H. Kerk Eemnes-Dulten en Derones-Bl'nnen

J.V.M. Out
RaadhuLsl" aan 87
Demne s .

INLE1rEREN KOPIJ

Kopij, bij voorkeur gêtypt, iÍr].evef,ên vóór de le van de maand t
Deze kopij zal danr in het nunmer van rrBaerneÍ, dat in diê maand
verschijnt, opgênomen arorden.

o
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J Sept. 18!1.

25 Now. 1893.

,i

':.'1
19 Dec. 1893.

I Maart 1894.

Mei 1894.
22 Sept. 18!4.

De Gemeente-beg?ooting vastgesteld op Í 65.2761665.
IIet percenta€e bedráagt woor aLJ-e irrkomens (na aftrek
van Í 5oo,--) O,6." '

De heer J.L.. Pierrson besteedt het bouwen van zijn
vil-la Uytenbosch aan voor Jf 1A.337 r-- door J. wan
Vlgten te Utrecht.
.De ,l1eei S. .Tesselbof 

, sedert f 879 organist der' Herw.
Kerk, overl1jdt; de l.eer C.I{. wan der ,Flier rordt
opyolger.' (Eerstgenoemd.e treer trad o.a. een machine
uitgedacht, die fantasl.eën óp de piano zelf op-. teekendet zij had zeer.veêl bekiJks op de lÍerêtd-
tentoonsteLLing te Amsterdam. Ook had triJ een werk-
tuigj e, uitgêvonden, on ondei. rt spê1en door middel
d€r \roeten het blad te kunnêtx omslaan. )
De 'oude wi].la Peking door Jhr. de Beaufort afgêbroken
en door dê huidige rruizinge vervattgen (architect
J.D.F. w.d. Veen)
De vi].].a Canton door d,ert heer P.Ií. JaÍrsen woor
t 7,8.OOO'r:,vaÍr de Bourznaat schappiJ gekocht.

,' Ziekenverplegj-ng opgerlcht .
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KIETNGOED UIT B.{,ÁRNS GESC}rIEDENIS (slot), DOOR T. PLUIM

1? Oct. 1889. Op verzoek eerwo1 ontslag aan de heer J.D.tr'. wan der
Veên a1s cemêente-opzictrter. Ontvangt al-s hu1debfi.jk
wan de Gemeente een pendule met inscriptie.

Jani 189O.

1 4 Fêbr . 1890 .
.':

Maart- 189_O.,

11 Mei. 189O.

1 Fêbr . 189i1 .

19 Febr. 1891
.

it.: ,

Maart ,!891. 'De. rt
SctrêÍu-

( secr. ) ,

de boêrderiJ

tot veearts benoemd.

De heei A. Horsman Jr. tot Makeiaar benoemd. Naam aan' de Jacob wan Lennepstraat ge6iewen. .:,

f,irra H.A'. C?amer (tetranger) vestigt zicfr hier.
SclroenenmagaziJ.n der fima K1êin Obbink geopend.

Het .MarschJ.ied der Bá,anlsche Gynnastiek- en
' Vereenl-Bing uitgegeven. IÍoorden van T. plu1D

muziek wan J.H. van DappeÍen (penningn. ).
De heer T. Hàarman wan Maartensdijk koopt
1n de Kefk'straat van Freule tr.aas ElÍas.
De Stàtutert van d.e plaatselijke Afd. van den Nêd.
Prot. Bond opgesteLd: Voorz. tr.. Grêidanus, penningrn.' J. Pos, Sêcr. M. de Vries. Samenkomsten voorloopig ,

in het Amaliahotel:
NÍeur. waterniacltine aan de spoorliJn bij de Zes
Uoningen gebouwd. '

De heer H.A. Staderman opent een boekhandeL in de
Nieuwstraat, rlater door den heer Fuyk naar de Laan-

' straat overgebracht. I

De kerk wan de Ned. Prot. Bond ingewiJd.
De heer G..Daarhs
r :i '



2 Attg. 18)4.

Oct. 1894.

15 Dec. 189h.

Juli 1895.

22 Nov. 18!!';

21 Febr. 18!6.

28 Now. 18P6.

1 1 Dec . '1896 .

2 JluL| 1897.

17 Maal.t.'1897.
lO Maart 18!J .

! Sept. 1897.

oct. 1897.

Ju].i 1897.

6 oec. 1897.

25 Febr. 1898.

! Àpril 1898..

.!
1 Juni 1898.
23 Juni | 898:.

1! Juli 18t8.

12 Aug. 1818.

6-

De firma P. de Ruyter ( thans de treer Kieft) wordt
ho fl everanc í er .
De Baarnschê l{erklieden Vereeniging trDoor Samen-
werking Krachtrr opgêricht.
t t BJ.oemerunagàz5 jn van den heer Lamfers (mr den
l..eêr H. van Herwaarden) geopend.
Afdeeling wan nDierenbeschermÍngtr opgericht.
J.C. van iler' Veen (voorz. ) , n.ff .U. toe Laer ( secr. ),Jhr. J.A. Sandberg (penninp. ).

: De heer W.C. van der Veen opent eên Írasgcberii aan
de Acacialaan (nu finna TaJ<).

13

De boerderij van Va;n de Vuurst (Zandwoort)
vo].gens overlevering de vergaderpLaats der
w66r zíj êen eigen kerkje.daarnaast krêgên.
Politiebureau StationsDlein aa'1besteed aan

afgebrand;
R.-Kath.

den Ïreer
J. Hartog voor J| 1.121 ,9O.
Proef met 30 g}oeikousjes in de straatlantaarns.
De Raad. vergunt rrParkrrtjkf te bouwen (thans van den
frêer Mamrs ) .

Concessie aan ltElectrarr tot electriscl.e werlichting.
tt Voorste]. om a1]-e straatlantaarns met gloeikousjes
te ver1ichtën door den Raad veri"rorpen met 6 tegen l.
Het personêêl der Gem. Secretaríe bestaat uit den
Secretarig, den gemeente-ontvange?, een ambterraar en
twêe vol-ontai.rs (nl . de hh. J.L.A. van Dijk en
Jhr. J.A. Sandberg).
De Industr. Maatschappij nêemt dê conceasie vanIDlectrair ovêr en begÍnt kabels te leggen.
De heer I{. wan den Brink ontvangt vergrrnning tot het
opricl".ten eener slagerj-j; f5 Oct. eweneens de hee:r
Blom en 29 Oct. de treer B. Valk woor een bakkeriJ.
De lieer G. Key (ate tildens Baarns opkomst tal van
v1lla I s lleeft gebouwd) sterft.
De treer H.J. van Onmên vergund een bloemisteriJ aan
de Canton.Laan te openen.
.De treer A.J: Krudop tot Ambtenaar têr Secretarle
benoemd.

De Buurtspoo? naar Utrecht geopend.
Voor rt eerst brandt het electrisc?r I1cht.
Vergunning aan de Vereen. voor Ziekenverpleging om
een l{ijkhuis aan dê Tofenlaan te bouven, Ifaarvoor
H.M. de Koningin-Moeder den grond heeft gescl.onken.

.Aan den hêer D. Grootveld ver6und een kopers1agerij
aan de Nassaulaan tê opênên.

28
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I Sept. 1898.

Oct. 1898.

Dec. 18P8.
: t: , :.,

I I _; i: i:

Jul1 1899.

:i

oct . 1899 .'

31 oct. 1899.
:,_;; .,ri;

J Dec. 1899.

9 Nov. 1899.
r'ii\

16 Dêc . 1899 .

Juni 19OO.

1 Apri]. 19OO.'

1 Juni 19OO.

-I-

De rreg van den Brink naar Groeneve1d door de
Gemeente overgenomenr de tol verva].t nu.
De ïreer J. C. Boldoot ' die op 28 Juni bi-i rruytenboscltrr
een doodelijken va]. van ziin paard dêedr heeft 1OOO

gulden aatl de armen verlnaakt.
. .i. Dè lleerlR. wan de Kamp Ëij dé irijksíelastingen'
. 'berioemd. (Vtert'dus vêldra iiJn zi1veren feest).

-;Yerp1ichte.)v1eesch-'enVischkeuriígiÍrEeste1dj:
De ':Burgemeestei d rAulnis wertruist wán trRoos en Doornr

' naar trK].ein MariênbergÍ..
lte j. Roodhart op verzoek eervol ontslag als vroed\rrouÍr
verleendi mej. van Brumnlelen volgt haar op. (Deze
nadert du.s ook Ïraali zi].veren jubil-eum).
Aalr de .scherpschutterswereeni8ing .toegestaan een
schiettr-aárr bi.i dê Naald aan te -leggen. :

' O" freer T.-Ph. Vethake a1s makelaar benoemd.

De Lreer J. Veth (raa4slidt) sterft op Rusthoek. ,

De ïreer. Hii .Vel.aàl:s ovèrLiidt.
De eerste hronÍng J.n de rrKampo gebouwd (later de
trKampstraatrr geheeten) .

::. 'Dè''Iièêi'J.8. du ce].eie Mu.t-].er v/ordt Inspecteur van
PoJ-j-tj-e. De oude smedêrii van Brul-leman in de Brink-

, straat afgebroken.
Graaf Schj,mmef penninck vestigt zicl. op Buitenzorg
( Oud-Burgemeêster wan Amersfoo?t; wo?dt later
Commissaris der Koningin wan Utrecht).

't6

31

O 3 Nov. 19oo. Dê Gemeente-begroting bedraagt in ontvangsten
t 84.oo4,86 en j.n uitgavên Í 79.422,55.
Buraem. is Earon drAuLnis. Raadsleden zijn
,rtrrl r-. van Belnra (wettr. ) , Dt. A.J.A, Thonas (wettr. ) 'S. dê Zoete, W.L. Reeder, W. van Oosterqm, Mr. F. Pent
H. Swerís, A.J. Bicker 'Caarten, .À' van Leergrrmt
T. Haarman en J,D.tr'. v.d. Veên (dus t1 leden).

En hiermee neêm ik met de.19e eerllt afscheid varr den trezêÍ", maax^I ricttt
nog een vetzoek tot de Baarrrscfrê neringdoenden.
Zoals uit ïret woorgaande b]-iiktr kon'ik maar van enkele firmar s den
datum der opeïrlnB winden. Laat U r:ri j dit in tret werwoJ-g even ïet€n.
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Noot van de Redakti-e :

Dit is het derde en l-aatste artikel uit de sêrie trKleingoed uit
Baa?ns Geschiedenisrt .
Wij dankên deze drie Ínzêndingen a.anr de fleêr Th. de Ruig.
De samensteller van ttKleingoed uit Baarns Geschiedênis[ j-s de niet
genoêg te roemen Meestêr Pluim. Niet genoêg, omdat veel van de
kennj.s dj.e wij bezitten van de Baarnse historie afkomstig is uit
de publikatÍes, diê doof Meestêr PLuim rÍêrden verzorgd.
En zeker niet a].leen is i-n dat verband yret standaardwerk trULt .de
Gesc1.i-edeni.s van Baarntr te noenen. Betral"vê dit schreef Mêester
Pluim o.m. ook het boekje fBaarn als T\rinstadtr (zie trBaernen 2e
j aargarrg, nuÍlmer 5 november/december 1977).
Bj.nnenkort hopen vij êen trreede dêel l..ieruit te publiceren.

Het bovenstaandê boek trUi.t de Geschiedenis wan Ba.arnrt is aanwezig
in de keJ.der (de werkrui.mte van onze werkgroep Oudheidkamer) eÍt
nordt bijna dagêLijks gebruikt I

Dan* aaà Meester Pluim voor zijn orlderzoek van de historle van
onze woonpJ-aats en woor zijn ge sctriedsctrrijving.

De Redaktie .

A1s niêu'we leden trerderr genotee?d s

De he.er Mr. Joh. Grooten, Nassaulaan 42, Baarn.
De heer P. Tie]-eman, Jotr. Vêrmeerlaan 12, Baa'r'r.
De heer H.A. Hak, lloofdstraat 22, Baarc.
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I'DE YI'URSTEENKOERTERN

Lezi'ng door de heer Th. van Dijk, J.ld ven de A.U.N., af,del-i.rlg Utrêcht.

Dê hêe? Van Dj-jk treeft op 22 ma.a?t jl. ons, IÍêrkg?oêp Archeologie,
Ïret êen en ander verteld owêr wat men allemaal kan têgêÍrkomen biJ
opgravingen. Men moet altijd mêt opên ogen door het veld lopen en
Lêrên al-les te onderkennen. De mens heeft vanaf ziJn ontstaan sporen
achtergelaten. Om ê€n voorbeêld tè geven rrat er met sporen gebeurt,
h.et vo1gende !

Eên mens J-aat sporen acbter, al lopende ower zand, het zand veretuíft,
er vormt ziclt een heuwel, de hêuvel wordt begroeld, door water/regen
spoeLen de mineralen uit de wortels voor de begt'oeiLng naar beneden.
In de grond vorrnen deze mineralen een lood€rijzê l-aag.
Wanneer men nu gaat graven zl.et mên êen natuurlijk profiel . Door het
graven lrordt dit natuurLijk profiel verstoord, hetgeên men later
altiJd kan terug"vinden.
In Neder]-artd bêstaat de g?ond uit dríe soorten! zaÍtd-, klei- en
ve engrond .
Bij opgravingen in zandg?ond zrrllen nooit Ïrouten voorwerpen terug-
gevonden r.orden. Hout vergaat nl . in zand. Omdat zand ijzerhoudend
is ên hout een bepaalde zuurgraad ?reeft, za1 altiJd een bepaalde
neêrslag zichtbaar worden. Is bijw. een houten paal niet zo orrd, dan
za1 men de gehelê afdruk wan de paal teru€:\rinden; indLen we]. oud,
dan vindt men alleen de rl-ng wan de paal terug.
Komt men zorn afdruk tegen, dan moet r.rorden onderzocht of er soms
meer palen gestaan hebben. Daarom werken archeologen tegeÍrwoordig
altiJd iÍr grote vlakkên. Houtskooldeelt j es zul-lên altijd terugge-
vonden rrorden, aangezien houtskool nlet ve?gaat.
In veenglcond b].iJft hout weJ. bewaard. Alleên wanne er een paal ul't
de grond getrokken is, wat boerên J'n de loop der tiijden gedaan hebben,
blijft er geen spoor achter. Veen ig een drijvênde subatantie, ver-
storingen zi.Jn daarom moeilijk te ziên.
Ook bot vergaat in zand- en kJ-eigrond, tenzíj hêt bot aangebrand
(gecalcineera) ts. Kalk b1ijft rtl . bewaard, êwenals bijw. nagels.
Op begraafpl-aat seÍr zijn vaak kisten teruggevondèn zonder botten.
fn het vêên vergaat bot ook, naar bliJft de huid Treef bevaard, dê
zgn. vêên]-ijken.
Op bouwgrond windt men waak stukjes aardewerk, die daar terectrt-
gêkomên zijn tijdens de bemesting. Vroeger haaldê men de l.unuslaag
uit het bos, ].egde deze onder de koeien in de zogenaamde potstal.
Deze grond, vermêngd met uitlrêrpse].en van de koeien + afva1 van de
buisraad, werd weer naar het land gebracht voor bêmêsting.
Na deze uiteenzettlng wertelde de heer Van DiJk het een en ander
over grafheuvels en de methode wan onderzoek.
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Er zLJn twee soorten graftreuveLs r zandl.euveL g of heuve1s bestaaade
uit heidepl,aggen.
De kwadrantenmethode rdordt a1tijd toêgepast. Men graaft een sleuf,
sclrraapt iedere keer een stukje grond af en zorgt dat het vêrtikale
profiel- zuiver bLijft. Er wordt afgêgraven tot op tret witte zand.
Alles wat men vindt moet in het profiel zicfrtbaar b1ijven.
Teken alles di.rekt in, raadde de heer Van Dijk ons aan en ver8eet
nooit de vindplaats precies op te schrijwen.
Voorts werd ons nog iets uiteengezet over de bouwwijze in de Middel-
eeuwen en in latere êeuwen. Boerderijen in de 16e eeuw werden gebouwd
op een zandtreuwel , waalover men een kleine ïrumusLaag en vervolgens
brokken puin uitspreidde. Vervolgens legde men drie l.agen l-osse
stenen, r.iaarna de rest gemetseld r,rerd.

Als sl-uitstuk vertoonde, de heer Van Dijk dia!.s.,over o.a. Lrunebedden,
de eerste geregístreerde monirmenten met aarderr'erk' daarin gewonden
en graf[euveL s.

,' Noortje BlJriànck

Op zatériiag 1p. pàwenblr'lg?7 hebben 5 ].eden op uitnodigin8 wan de.
A.I{.N. Utrecht dêelgènqmeh aan een excursie" arelke.uês georganiseerd
door de- ;Ïreer Ttroe,Sctiwaitzenberg, naar de v.uuÍÊteeÍrmi jnen van de
prehl-stórLsctre mens in hdt,.Savelsbos tussén St. Gêertiuid en Rijclcl.olt.

had. plágtsgevondàn) Èoríz<intaa'i,..eè4 ni jngaÍrg !e g:'aven, probeerden
zij dè prehÍsfori-sche nijnganÉen te bereikên.
Het bïee{ '.dat.i deze vuursteenmÍjnen bestaan uit vele wertikal-e schactrten
met cjp;dèi duiste vuuf steenl-aag eerl. ster van gangen. 'i:

Op het kerkpleín in St. Geertruid werden u-ij. veruelkouid door de
heer tr'.C. Kfaaijenhagèn, woorzitter wah de NeqeiLandse GêologLsctre
Verêniging Limburgr' dj-e ons meenam naar het natuurreservaat Savelsbos.
Hierin was gevestígd een prehistoríéche in:urs teenindustríe ;
.Belgische areheolggen hebben reêds in 188 1 dit gebíed bndeizocht,
waarbli ble.ek. dat, dê -vuursteen. voor- het +èÍ'vaerdígen víin' gêbt'dlks-
voorrÍèípen groterrdêêls doór middg]. vtrn ondergrondsê miJnbouw'was
gedolvén; Prof. Van Giffen en Dr,.,V.d. Steen hebben dit bewezen.
Na hêt staken van dê }tèrkàaamhederl door het Bíologisch Àrchealogisch
Instltuut van de Universiteit van- Groningen Ïreeft een spepiaal voor
dit doel gevormdè werkgroep van de'iNedèilandse,. Geologísché i:Vereniging
afdêXing Limburg hgt werkr woortge2,et 'van h.et ontsluiten viàn .de mijn-
gangen. De leden van deze lll{erkgróep Prehis tor.isctre Vuurs Ueénmijnbouwrt
wargá,destijds bijna a]-lemaa]. ,ï'erkzaam bij dê Nederlandse stêeÍtkolen-
mi jriéiu met mijnbouwkuLndige ervari4€i.
Doo? Vênui t het g1pt9 at€l1er' (egni.;open kom waar wuursteênindustrie

,t_,t 
,
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Dezê vêrschillende stelsels waren door verbindLngsgangen met elkaar
verbonden. Dr zl-jn geen sporen van fakkels of wuur gevondeni er
moet dus met daglicbt gewêrkt zijn. De gangea zijn rond, met de
a'uursteer.laag op halve Lroogte. Een gedegen kenniÊ van mijnbouw moet
aanlrezig_zl-jn geweest, wat bliJkt uit de juiste minlmum hoevêelheid
p1laren (niet weggegrawen) tussen de gangên. proewen met rreggehaalde
stukken vuursteen uit zo fn pj-laar resulteerde na enige tiJd in êên
verzakkiÍgi i/an dê bovenlaag. Door middel- vall eên 15O m lange trrnnel
is IOOO m preh.istorisch mijnwerk ronderzocht. Met de C14 methode is
de ouderdoin vastgesteJ-d op 3140 - 3O5O v.Chr. Er ue?den 60 schachten
wan gemiddeld 1O n diepte geionden en gedeeltelijk leeggemaakt.
De schactrten trebben een doorSnède wan + 1 m. Aan de benedenrand van
enkele scb.actlten zijn sl-i jpqiióren '6evoiden die wijzen op het gebruik
van kabels. Na hêt rdinÍren van dé vtrursteen werd dê schactrt weer
dichtgegooid met afwalmaterialén, waaronder afwal wuursteenlreverking
en oude gereedschappen.
l)e mê€stê prehistori-schê,.mijngangen zijn opgevuld met materiaal dat
gêdolven werd uit andere gangen, bestaarlde uit kalkgteen, afgekeurd
wuursteen en onbruikbaar gereedsctrap.
De miJngangen werden ondêrl-ing werbonden door venstêrs, rf,aardoor
w1uctrtgangen ontstonden.
De schachtaan3-eg treeft aangetoond dat er mêetwêrk verrictrt is.
De wuursteen wérd gedolven 5-n gangen van 60 cm hoogte door onder-
graving. De gebruikte ger€edschappen waret! vuufstenen hakken.
Ríjckl..olt treeft geen ondergrondse werkp1aats woor l..et werrerken van
vuursteen gehad. Uit de gêli jkvormigheid van dê hahken is a,fgelei.d
dat de fabrikage fabrieksmatig gebeurd moet ziJn. Ook kloppers voor
bijpunten van de trakken zJ-jn gevonden.
De volgende veronderstellingen zijn door de opgravers gemaakt, naar
aanleiding van hr.rïr bevindingen. Het gel.e].e Eijngebied is 2J ha gfoot
en aangezien 60 sctrachten een mlJnoppervlakte bediende wan IOOO m2,
sctrat men het totale aantal schactrten op 5OOO. Uit deze sclrachten
werd 41 .25O mZ vuursteen gedo1v€n. Hleruit konden 159.315.OOO bij].en
of hakken vêrvaardigd worden. Aangeziên :L 5OO jaar gewerkt iÊ,
verden per dag llOO bijlen of frakken gemaakt.
Berekend is dat er 15 ondergrondse mi.inwerkers gêlijktÍjdig benêden
moetên ziJn gevêest, 30 personen voor de bewerking wan de gedo].wen
vuursteên en 20 man voor de direkte ïrandel . Er moet dus eên rrijn-
werkersdorp gestaan hebben van + 25O mensenc
Rj.jckholt heêft ui-ts].uitend halffabíikatèn geleverd.
Voor de afwerking zijn hiernee per dag I 45OO mensen bezig gewêêst.
Hieruit blijkt dat de rruurs teenmí jnbouw van Rijckholt in 5OO jaar
aan 5OOO m€nsen ïerk hêeft gegeven.
Het projekt van dê [I{erkgroep Pre}ristorische Vuulsteennijnbouwn
lreeft geduurd van 1964 tot 1977. De gevonden informatie heêft
intussen dusdanige internationale bekendheid gekregen, dat vel-e
internationaJ-e vurrrsteende skuÍrdigen uit zewen landen van Europa
reeds in twee symposía fn 1969 en 1975 in Maastricht bijêen ziJn
gern'eest. Hèt l'aatste symposium telde 146 deelneóers.
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Met trots vertelde de heer Kraaij enlragen, dat bíj het oÍrderzoek
wan de wuuSsteenmijnen van crímêrs Gravês (Norfo]-kr'er.rgeiana) Ooor
l.Ír. Sieveku€ van het British Museum via ruggespraak met Prof.
Irraterbolk uit.Groningen, dè hulp en medewerking wan de werkgroep
uit Lipburg is ingeroepen (t973).
àeer woldaan over al'J-es wat ze gezíen en getroord hadden keerden' de deel-nemers aan de excursie weer truisvraarts.

Van .onze korrespondent in Friesland:

C S?ADSARCITEoLoGTE (deel 1), DooR GERTJAN DE RoLLDR

ïn Leeuwarden wordt op flet.moltént op versc.hi].].ende plaatsen druk
gesloopt. Dit was ook ïret geval in'de Speelmanstraat, die op één
wan de tefpen 1igt. Er lras daar nóg een graafmachine bezig err men
heeft diê, een gat laten graven tot op het,. oude maaivêLd.
Dit bi-eek i 4 m onder het huj-dige maaj-weLd, ;te l.iggen. Door de hoge
grondwaterstand in de terp kon het profie]. níet onderzoclrt rdorden.
Iíij, de Leeuwarder 1êden van d.e ArcheoLog:yske l,rlurkgro ep van de
Fryske Akademy en fret Fnies Muserim, hebben ons toen beperkt tot
l.et doorzoeken vart de grond di-e uit,het gat was €ekomen.
Dê grond zat val. met scherwen van o.a. bolpotten, Jacobíkaírnetj e s,
import-aardewerk e.d., alsríede zeea weel botten en kahen wan truis-
dieren, z:oaLs ltoe, sctraap?r. warken en resten van gevogelte, wissen
en mosselen. Er 'zijn geen sttrkken ].eer.of munten gevonden.
De wondsteri uit dit dee]. wan Leeuwarden zijn ouder, de oudste
scherwen gaan tot de 11e eeuw terug, dan de wondsten die men de
afgelopen zomer heeft gedaan op een plaatsr' dê Sacramentstraat,

^ een paar. hortdêrd' meter bij deze pl.aats vandaan.
) :. -j"'

v Onderzoek in de Hervormde Kérk te ftgql .
'In een Hêrvormde::Kerk te ltens, ten, Ni:If . Van Sneek tussen IÍier.rwerd
en Wommels, 1ag de vloer open in werband met eerl restauratie.
Met medeverking van de kertenaad en de arc}..itekt ko4 de Archeolog'yske
I,Íurkgro ép van de tr'ryskê Akademy en het Fries Museur daar een onder-
zoek doen.
De huidigê kerk b].eek op dë fundering wan een ,andere kerk te staan.

. Deze fundèring bestond uit kloostermoppen. In tret bêgin dachterr wê .

een nog or:dere kerk gewonden te Ïrebben, maar bij het maken wan
profie.].sleuven zette de ve?kleuring zlctr niet voort in de ondergrondt

- zodat de verkleuring dus niêt van een oudere ke?k aÍhomstíg was maar
missctrien Ís ontstaan bij het maken wan ondersteuningen woor de
houten wIoer. De fundering bJ-eek zich nog, aan de noordziide l+ stenèn
en aan de zuidzijde 1 steen, onder tret opgrawingswla& voort te zetten.
In een profieJ-sJ-euf aan de zuidzijde ging de fundeÍling opeens eên
10 stenen recht naar beneden, dit ,is + 1 m onder ons nulpunt, de
drempel-. Er was eclrter geen tijd meer om dit verder te onderzoeken,
zodat tret nut trierwan ons onbekend is. We zj-in echter benieuvd 'wat
de architekt hiervan zaL zeggen.



-13-

Tijdens tret onderzoek is onder het koor de oude v1oêr teruggewonden.
Ze bestond uit grote gele stenen. Over deze vloelnas een andere
vloer van roodgekleurde leem aaÍr6ebracht. Achter in het schip werd
de verkleuring van een graf gevonden. In het middenpad l-agen 5 graf-
sterren, zodat er in de kerk niet meer dan 6 begravingen hebben p1aats-
gewonden.
De gevonden scherven gaan terug tot de MiddêleeuÍrerr. Verder is er nog
een munt (een cent) gevonden, d.5.e waarsctrijnlijk door de houten vLoer
is gevaLLen ên twee koperen sÈelden van I 10 cm l-êngte. Aan één ervan
zat ío€ een aantal trknoppenrr die je om de speld kon draaien.
Hopelijk is er nog gel.egerÈreid om llet reeterende deel wan de kerk,
onder de toren en een haL, te onderzoeken, zodat se de l".ele funderJ.ng
van de andere kerk op papier kunnen zetten.

Opgravlng te l{ooEe1s.
Even buiten l{ommels stuitte een veehoude4 tiJdens tret graven van een
put voor drijfmest, in de oude stal, op de resten van oude putten.
Het op de hoogte gestelde F?ies Muserrm stel-de toên met de hul"p van
de leden wan de A?cheol-ogyske Uurkgroep we.n de Fryske Akademy en het
Fries Museum een onderzoek in.
Het opper'vlak rond de twee mogel-ijke putten werd afgesch.aafd, zodat
de putten getekend konden worden. Het bleek toen al dat één van de
nogelijke putten geen put aras. Toen alles op têkening stond werd
dwars over de ectrte put een s]-euf gegraven om tret profie]. te onder-
zoeken. De kl-ej- was echter zeer hard, zodat rÍe ons beperkt hebben
tot het weghal.en wan de putvull-ing, die uit zeer grof plantaardig
materiaal-, waarschijnlíjk slootvuiJ-, bestond.
Daar de put nogal ,diep was, was er niet genoeg ruimte om hem tot de
boden uít te graven. I{e }rebben toen ook maar de andere treJ.ft eruit
gehaaLd. Nu konden we tot op de bodem komen.
De put was zeer onregêl-matig uitgegraven. f)e diametêr was ongeveeÍ
1125 à lrJO meter. De diepte beneden de bodem wan de toekomstige
drijfmestkeJ-der was + 1r4O meter. De mestput zeJ.f was ruim 2 meter
diep. In de vulLing van de put werd a].l-een }r'at hout, palên ên een
plank (die evêntueel eêrr stuk van een houten schêp kan zijn), een
kàak van een varken en errke]-e geglazuurde scherwen gevonden.
De andere rrputrt b1eek een soort greppeltje te zijn. De bodem ervan
was + OrJ meter onder de bodern wan de mestkelder.
In de zijwand van de mestkelder waa'en geen ]-agen te onderscheiden.
Dr zaten weJ. enkele scherwen in van het zogenaamde terpaardewerk.
De boêrdêrij stond we]. op een terp maar de putten waren vriJ recent,
niet middeleeuws zoal.s we hadden getroopt.
Het getreel- heeft niet tret ver'wachte resultaat opgeleverd, maar het
kan ook niêt altijd meezitten.

TN }IET VOLGEND NUMMER O.M.:

Stadsarcheologie , deeL 2, door Gertjan de Rol1er
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.aT-R'CIIEOLOGISCIIE VONDSTEN IN STEENI{ïJK

Grafhêuvèls lrordêÍ.r monument .

In d.e gemêente Steenwijk zijn-wj.jf terreinen uaarln zicfr graftreuvels
bevj-nden uit het Neol-l-thicum ( s teentijd) -brons tijd r' op de ontwerp-
.Lijst van beschèrmde arctreologische monrrtnenten geplaatst.
De grafheurrel-s pevirrden zicl.. vooral tussen de lfoldberg en de Eqse.
Volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodenionderzoek gaat
tret trier om wersitrillende wondstengroepeni daterênd uit het eind
van de Oude SteehtiJd' (ca. 12.OOO - 8.OOO voor Chr.).
Hêt best vertegenwoordigd is echter de Nieuwe Steentijd (tussen ca.
3.ooo en 1.?gO"vobr; chr:.. ). Uit die tl-Jd zijn vooral de grawen, maar
ook resten wan nederzettingen.
rrVondsten qit Latere perioden dijn tot nu toe .zeer schaarsrr, aldus
de ROB.

'"j -' ,( overgenpmeÍI uit rrNieuwsblad .van l..et,Noordenrt
, , . d.d. 7 januari 19?8) : ,. ., 

.. 
1.

MUSEUMI(ERK ÏN Z OUTLEE{IW- LéAU
j

Zoutlêeuq li€t op een k]-eine 9O kilómeter ten zuiden van Eindhoven,
iets ten noordwesten van Sint Truiden.
Het -i.s al 'heel- oud en lag aan e9fl Romeiase heirwegi tussên Keulen en
de kust. Leeuu kómt wan tret dudgeïmaans.e woord vooi grafheuwel
rrHlal:rr'ql,: en de toewoeging rrzgutrr windt àijn .oa?spÍ'grlg in het accijns
op zorltí, dat Leeuw tegen,het eind.b van de zestiendè eeu!Í. mocht innen.
Het staéjè had in 657 a]-.een kerlt, stadsa'echtên kreeg het in 11!.4.
Het bleef echter klein door wier pestepidemiën, verschil-l-endê 6rote
branden en twisten met omliggende bteden.
Omdat dê naam Le er.rÍÍ iír' is tre.t niet ver rrrnder]-i jk dat de 'kerk aan
de Ïreílige Leonardus gewijd is. Te bezichtigen elkê dag wan p-$ gs1',
ts wiÍrters t,ot'4 uuri.ir s zondags vànaf l..e.t. einde van de hoopis.
De vorige gi.ds" de treer A. r..eysóend, heêft een bijzonder goed en
humoristisch boekje geschreven over de kerkschatten.
Met de bodw"wan'de kerk - oorsproirlièlíJk een kapel - werd in 1231
begorrnen, Íorhaans dus nog en'omdat ze pas in de zesfiende eeuw we1'd
afgebouwd, gedeeltelijk go ti sch.
Van bi-nnên. i-s de kerk een compleet museum, er is enorm veel te zien.
Buiten eri, bírrnen de kerk zijn aJ,J-e beeldèn nog aanwezig, IÍant - zoaLs
dat ].aconiek wordt vermeld - rrde beeldenbe s tormers ui-t Sint Trulden
werden in Zoutleeuw niet toegeLaten.rr ,

Bl-j de houten beelden is een prachtige heiLige Lucia. Denkt u niet
dat ze j.n werwaclrting is. Het is de mode van die jaren - midden 1le
eêuw - om...a11e kf.eren naar voren te trekken.

.l
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ïn een van de kapelJ.en zíet r twee beelden van een Sint Anna te
drieën" De ene vorm gewoon Anna met haar dochter Maria en het
Christuskind, bij l:et andere beeld echter houdt Anna traar doctrtêr
bij de arm en zij op haar beurt weer ïret kind. Heel ongewoon deze
twee soorten bij eJ.kaar te zien.
In de kooromgang zuLt u ook de nwintermadonnarr aantreffen, dat is
de Ïreilige Brigida, die uit ler1and komt. Den van de oudste beeLden
is.een Maria uit de 12e eeuw, stijfjes gemaakt, tret kirrd l"s in de
loop der eêuwen verdvenen.
Ook de hei1ige Leonardus staat irl zl.jn êigên kerk, met handboeien
in de rechterhand, hij j.s j-mmers de beschermer en bevrijdêr van
gevangenen.
Het is orurogel-j-jk aL]-es op te noemen. Heel merkr.'aardig is ectrter
een Piëta van notenhout. ].Íaria zit met haar dode Zoon op sclaoot,
u moet haar en profiel zj-ên en darr ziet u. dat ze een onmiskenbaar
Joods uiter.f i jk heeft.
ïn de Ons-Lieve-Vrcuwekapel is een bijzonder mooi-e Marla uit de l3e
eêur.. Het opmerke].ijke is echter het k1nd, dat in dê ene hand een
vogêltje houdt en met de andere hand als troostend gebaar zijn moeder
onder de kin strijkt.
Vergeet u niet de schitterende paaskandelaar in 1483 door Renier van
Ttrienen gegoten. 95o kg weegt hij en ondanks ziju troogte van Jr68 m
is hij sj.erl-ijk en verre van bombastisah..
Een van de allermooJ-ste d5-rrgen in dêze kerk is de in Avesnesteen
uitgevoerde saerament s toren, gemaakt door F].oris van Ant'ïerpen.
ïn minder dan twee jarên kwam hij in 1552 gereed, zeshonderd CaroLus-
guldens was de prijs, in drie termljnen te vol-doen.
Tweehondeid bee].djes zi-jn erop te wi.nden, waarorrder Matfreus, Jorra.ones,
Marcus êrl Lucas en dê kerkLêrarên Augustinus, Gregorius, Hieron)rmus
en Ambrosius. Dit.ihoois werd aan. de kerk geschonken door Marten van'I{ilre en zi jn vrouw Mária Pyll-irp'eerts. Dn het is treel- bijzonder ln
een tj-jd, waarin op e1k driel-uj-k op het J.i.nkerLu:ik de schenker met
zijrr zorlerl en op het rechterl-uik de ,schenkster met traar dochters staan
afgebêe.td, te ontdekLen, dat deze wonderschoÍre tabernakel- rriêt de
beelden van de schenkers bevat, errkel hun waperr.
Te hunner ere treeft men echter naast de sacramentstoren hun grafzerk
in de muur gemetseld, r^raarop o.m. staat rr . . . . ende trebbe ter eeire
Goedts dit Sacramentsh.uys hier gesteltrr.

Mart Janssonius

VIKING-GRAF GEVONDEN

Na meer d.arr een eeuw zoeken hebben Deense archeologen het g?af
gevonden van de viking-koning Gorm en zi jn kon1ngin Thyra, die
worden gesctr.ouwd als de grondleggers van de duizênd Jaar oude
Deênse monarcïrie. Het graf ligt in Jell1ng in Jut.land bii een
momrment van truil zoon, Ha]?af-d.
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Op 2! ,qn 3Q septêmbei.bélegt.het, Comit6 Orid-Muiderberg een hl.storisch
wetensctrappelijk .sympbsJ-uit, r.raaraan. l".istofils'ch en archeologisctr ge-
interesseerden kunnen; deé.Lnemen. Het oÍgani satie-comité bestaat uit
de professoren Dr. E.H.P. Coidfunke en Dr,. f'.I{.N. Hugênholtz, de
burgemeester van Muiden I{, Jor,rgeneel , Drsl H.F.J. Dulndam s.c.j. ên
de l'r.eer 'K1 . Sierksma, ].aatstgenoemtjlen resf . voorzitter en bestuurs-
Lid wan rrOud-Mu.Lderbergtl .,, ,'. ' ,

Onderwerp. van eet'r 8-ta1 leTingen àal zirjn tret leven, wortên êrr wêrken
aan het einde wan de 13e eeuw in Holland. Inmiddêls is toezegging tot
Eedewêrking ontvangen wan de wolgende specia].isten: Jwr. Dr. J.M. van
IÍinter, Prof. D?. I{.P. Gerritsen, Dr. J.G.N. Renaud, Dr. C. Ve).lekoop,
terwijl ook de professoren en de treer plerksma uit het organlsatie-
comité een inleiding zullen houden. De heer H.J.L. Vonl.off, burge-
meester van ptrecht, heeft de ultíodiging aanvaard tot slot de inlel-
dingen samert te vatten en de konkltrsiês.van het sympo áJ-r:m te fornu-
1eren. Het gemeentebestuur van Mdidên heeft aLs accommodatie spontaan
de dan juist gereed gekomen zaïén va/t l.et centrrrm De. RdJver ter
beschikking gesteld. Aan het sympoeium zullen voor de deelnemerg enkele
eênvoudigê attrakties. in l.et progf arnmà wordên opgenomen, zoals een
middeleeuwse maaltijd en een excuisie door de Vechtstr.eek.
Informatles inzakê progra^trma, kosten van deelneming errz. verstrekt
het secretariaat wan Oud-MuLderberg, Van Ostadelaan 15, Muiderberg.
Bínnenkort za1 gericht een uitnodi€:ingsfol.de worden verspreid.

SYMP OSÏUM COMITé OUD -MUIDDRBERG

AKTÏVITEÏTEN VAN ANDERE .\rDRENIGINGDN

Streekmuseum Rhenen

Van 10 aprj-1 t/m 2) aprfL 1)fB
expo g e]len

Lg::-vgg-YggE!. Abcoude

Ygs9El s9sgr - cl s: ePi sb! er- er- elsse! !e s

Jo van
en

Pgtg: -4es::9gsr!
Kêramiek

maand.ag t/m rrrijdag 10-12 en 14-17
zaletdag wan 14- 1f uur
zondag en dinsdag gesloten.

Openingstijdens
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IfoênsdaB 19 april a.s. om 2O.OO uur leziag door
de heer Mr. C.C.M. Collard met dl.ars over het
ondênrerp Be11e wan Zuy].en.
Plaats: de Deel van Café Beeresteln, ingang
Goeman Borgesiuslaan/hoek Zandvoortwêg.

Zaterdag 22 apríL a.s. excursie
o.l.v. mevrouw Astro en de heer

Dxcursie naar het Openluchtmuaeum te Arrrhem op
zaterdag 27 mei- a.s. (dus nièt zoals eerst aange-
kondigd op 20 nei).
.BelangstelJ.enden woor deze excursie krrnnen zich
opgeven,biJ. de heer e. Erouwer (tef. t4t3t), of
schrj-fteliJk, postbus 326, Baarí.
Graag zo spoedig mogelijk! ,.
Deze excursie i+erd afgesproken op de avond d.at
de trêer Stikvoort voor ca. JO leden van _onze
Kri-ng een lezing hield over het Nederlandse
Openluchtmuser:m. Deze J-ezing was op 28-eeptember
19.77 .

Zaterdàg 17 juni a.s. êxcursie naar Historisch
Muserrm Moerman en Het Loo (bestaande ui.t staJ.-
gebourn', rij tuigenmuseurn, Pa].eis Het Loo err fret.
KoninkJ-iJk Park,l te Á,peldoorn.
Of het Jacfrtslot Het Oude Loo bezi_cfrtigd kan
Ídorden zal worden onderzocht .
4.11e bijzonderheden ower deze excursie, die een
d.ag za7 vergên, zullen tijdig bekendgemaakt worden.

;-.

naar. Kasteel ZuyLên,
Co]-1ard.

MEI

JI]NI

Geèn aktiviteiten.JULI,/AUGUSTUS
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INHOUDSOPGAVE

Koninklijk Jachtlecht in Demnes, deeL 2 (slot)

Klel-ngoed uit Baarns Gescïriedenis (slot)

De vuursteerrkoêrier

Geknipt

Agenda

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Aan dit nurnmer van rrBaernerr werkten mee:

De heer J.V.M. Out
De Ïreer Th. de Ruig
Noortje Bijvanck
Bart 9raat
Gêr.t jan de Roller

De tekst werd getypt door Meta Reitsma.

Voor het stênci].1en en sorteren zorgdên Ne1 en Ewert Kuyt.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

BLz.

2

)

9

14

rI

)

)
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