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Nummer 7

Redactie:
mevr. L.li.Bi jvanck-Dingemans
J. Kruidenier
G. Brouwer
( c orre spond enti eadre s : TeIr.

4

november/de c ember '1 976.

Bijvanck, van Reenenl-aan 10, Baarn,
12a17 ) o"

VAN DE REDACTIN

De slechts enkefe 'rhistorischerr gebeurtenissen, die in de vorige
en in deze maand plaatsvonden, heeft de driehoofdÍge redactie doen
besluiten maar één nunmer (dus novernber/december) te verzorgen.
l{at gebeurde er eigenl i jk?
Ten eerste: de lezlng (met dia's) over roolens. De 'rgekontrakte erderl
heer Prins, uít Rijsenhout, liet zichrs middags voor de lezing
ziek mel-den. Goede raad was duur en tíjdr.tvend. Gelukkig echter
bleek de heer van Schelven uit Gouda bereid naar Baarn te komen on
d.e lezing te houden. Het werd een boeiende avond,l Een interessante
lezing, door de zeer deskuhdige heer van Schelven vlot en erg
plezíerig gedaan, gebruik roakeud van een klein deel van zijn grote
verzameling diats. Aantal be langs tellenden : J5 mensen. Veel te
v/einig naar mijn smaak. lnlaar waren de andere (65) leden van de kring?
In de tweede plaats de kleine expositie (doch waar veel werk voor
verzel. isj ) over het portkantoor. ?laats : de openbare leeszaal- en
bÍblÍothcek. Geopend : j1. rrri jdag 17 december, o.a. in aanwezigheid
van de burgerneester.
Vooral de schilderljen van d.e uitspannÍng Groeneveld in de vorige
eeuw en van de eerste Baarnse postbesteller (dê heer Burmanjer - met
lange haren,l ) troffen mij. Goed, dat deze bewaard zijn gebleven,
zodat wij er nu van kunnen genieten.
Bijzonder in deze maand, tenslotte, was de l-ezj-ng van de heer Bakker,
archeoloog, voor een aantal leden van de archeologische werkgroep.
Een verslag hiervan vindt U onder trcle Vuursteenkoerier'r.
Voor 1977 zíjn nogal wat plannen in voorbereiding. Ien zo gevarieerd.
mogelijk programma voor a1le leden; daarnaast zíjn de werkgroepen
oudheÍdkamer en archeologie actief rp hun eÍgen specifieke terrein.
ïn januari zal één varr onze leden, de heer F.Niernans, een fezing
houden (met dia's) over zijn overgrootvader (zie ook de agenda
achterin dít blad). Ik hoop, dat ér veel belangstelling zàI ziin.
Tot sfot nog de redactie aan U al-len :

OI{ZE AIÏ,ERBESTT I.^/?NSEN VOOR EXN VOORS?ONDIG 1977
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IEDENIÏJST

Nieuwe leden :
Mej. M. Reitsma, Zandvoortweg 15O, 3aarn.
Dr. G.S.d.e Hoog, van Speykl-aan 11 ; Baarn"
Mevr. C. Erurelka.mp-Brekelnans, G.Doulaan 11 , Baarn "

Bedankt a1s 1íd :
B.D.E12ings, Cort v"d.lindenlaarr 9t Baarn.
Mej.M.J.U.Klaarwater, Torenlaan 59, Baarn 
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Typiste ( of typÍst )

voor óén dag in de naand ,"1

-|
De werkzaarahed.en bestaan i.i
uit het typen van dit blad !Ï
Reacties s.v.p, aan de redae'ri.e :,f,i;

-.. ; | !-í | : -t7 | :C 41Ê t :.tV r:!.i;' j-rï,1rïtl E

KIIRSUS OI'D SCHRII'T

De l-iteratuur over paleografie behandclt -mi j-'vci :rt .:slui bri1.l ie
periode tot en met de nicldeleeuwen, Voor de s chriri i;ges ch j.l C. enls
)-i jkt wat d.aarna kont nauwelijks nog interessant. Tnch z o-l- cic ..!'a-
teur op het gebÍed. van oud schrift juist meer moei-be hebben mei
16e- en 17e-eeuwse handen dan met het schriÍ-E uít de miodeieeuwen-
In tlen l-essen zullen we proberen cle meest rroorko:nend e noeili j...h.eden
uit het Nederl-andse renais sanc e-s chrift onder de lcnie 'ce krí;lgen
(dus geen middel-eeuws schrift,l ). Theoreiische bal las'b zal :r*èI r,f
nauwelijks aangebracht wrrden; de praktijk zal onze _1_eerneester zijn.
Hand schriften in f otokoFáe - ni.et uitsluitend archi-,ra-L-j-a -. r-an ver-
schil-lende noeili jkheid.sgraad en van uiteenlopend.e d.a-bering endivers taalgebruik zul}en ter tafel kon:en.
trfiI men tevoren toch even ln een boekje kíjken, d.an zijn aan te bevefen
- Jil.van d.e Gouw, Oud. Schrift, Zwolle, Tjeenk Wi1link, 1963.

Archivistica nr. 3

- H.Brouwer, Geschreven Verleden, Genealdgie en oud schrift, 4e cflatere druk, Zaltbornloel, Europóse bibliótheek, l97C (of láter?)
- W.Bogtmanr Het Nederlandse Handschrift in í6oo Tïrr-i': " aaa*-nq

uitgáve iá eigen bebeer, 1977, 
vvv' !1Go!-e!' 'ílLiL'Ji'1'1"t1'

Het boek van rran der Gouw Ís reeds lang uitverkocht; het boekje ïan
Brouwer schijnt zeer recent uitverkocht te 

",i 
1n ? hêt bnêkin van

Bogtman kostte in 1973 f1.7,25.
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Mocht men voor d.e start van de kursus vragen hebben, d.an kan rnen
mogelijk antwoord daarop krijge4 bij ttls:,P.J.Verkruysse, Weissen-
bruchlaan 6, Nieuwkoop, te1. 01725 - 2195.
Opgeven voor deze kurÉus bij,d; Volksuniver€itêit :(meire;i'Srnit );in de =Speeldoos= Graag zo spoedig mogelijk.

WERKGROEP OTIDHETDKAMER

Ne1 Kuyt-Snit overfêg
van enkele historisch

Een kort versfag van de vergadering van 4 loveml,er 197.6.
Door enkele led.en van de Historische Kttng is er kontatt ,ip!"rià."r, '

met de Gemeente over het verplaatsen '.àn d.e Jubileunbank op d.e Brink, .Er is een voorstel van de oudheidkamer am d.eze gebeurtenis-te l_aten
sanenvallên met de te houd.en Oranj etento ohs telXing rond Koninginne-
dag in het gebouw van Cbrlstelljkè Bplangen. . ,i

t op het ogenbllk met het WV over het organiseren
e wand.elingen in het komend.e. qoorjaar.

De tentoonstelling over het postkanto.or zal geoperrd worden op 1l
december a.s. 's avonds om I uur. 0p dond.erdág i6 december zàl_ met
de _inrighting in de leeszaal worden begonnen. Door het postmuseunin Den Haag zijn ons enkele stukken toègezegd.
Sporttento onstellíng n.a.v. opening sporthal :
d,eze za'l- samenvallen met genoemde opening, Een juiste d.atum is nogniet te geven, maàr sportfoto's en dÍars van de-heren de Fnl. I en
v.d..Po1 zijn ruimschoots aanwezig. Jan Í.d.?o1.zal d.eze dia,é injanuari in eÍgen kríng alvast gaan vertorÍ,n.
Dankzi j--de bijzondere inspanaingen van Thijmen de Ruig 1s de llisto- O
rische Kring in het bezit gekonen van een óas s etterecórder. De heer
Bouma was nl-. zo welwillend deze recorder voor een symbolisch bedrag
aan de Historische l{rincr rf fo <*oan ' TJartel-i jk dank- hiervoor.
Van deze recorder r.""-ËEt""li-g;;;ili ïorden di.or alle ted.en van deHistorische_Kring. Gaarne hÍerover even kbntalít opnemen met
Thijmen de Ruig.

Jaap Kruidenie::..
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WAARHIID, HAI\rE WAARHEID, VERDICIITSEI en oN14IAARHEïD

Zowef d.e leden van de archeofogische werkgroep a1s van de werkgroep
oudheidkamer bestuderen van tijd. tot tijd oude kaarten en het is
werkefijk opval-Iend, welke verschillen daarbij Ín die kaarten voor.. de

.. dag konen. Die kaarten zijn weliswaar van verschillende datum, maar
we nogen toch aannenen, dat de situatie in v-roeger tijd niet zo snel

^ 
veranderde als tegenwoordig, nu we met een tienjaar oude AN\E-kaart

. tf al voor vo]komen veranderde si-tuaties koroen te staan en, al- fietsend,
stukl-open op een snel-weg, v/aar men niet meer oversteken kan.
Bij het bestuderen van oude kaarten noeten we echter ook met onnauw-
keurigheden rekening houden: hoe oud.er de kaart, hoe onnauwkeuriger
meestal" Bij de land esaufnahme-tochten van de archeologisohe vrerk-
groep - vooraf bij het zoeken naar mogel_ijke grafheuvels in de cmge-
vinp va.r laerr - c+r1i l-+êh r,ró ^h êên fOrmatÍe Van Wat eenS derv v}, uwr
Gooiersschans ger^/eest zou kunnen zijn. Met behulp van oude kaarten
kwam Bart Braat tot de konkl-usie, dat de pl-ek we1 juist rloest zijn,
maar op de ene kaart leek d.e schans qua nodel nÍet op die op de andere
kaart, terwijl de nu nog aanwezige zanciruggen weelr een andere vorm
hebben, een socrt V-vorm.
Zo weten we ook allen. dat Huis ter Eem aan d.e oyerziide van de Eem
(van Baarn uit gezíen) gelegen heeft, maar op een oudè kaart uít 1692
Vinden We Ter [om rrY'n 1 i ilr ca?l Á a RSg3ngg kant Van d.e nerr, WaS d.e
tekenaar zo onnauwkeurig of heeft d.e rivier bij die bocht een nieuwe
bedding genomeni nf zou de tekenaar al1een datgene vermefd hebben,
da'b henzelf a1s belangrijk voorkwan; en viel_ ín 1692 het kerkje van
Eembrugge misschien meer op a1s herkenningspunt dan de ruïne áan cle
overka"nt? En hoe zit d.at nu met ge s chieds chri jving? Zou niet elke
ges chi eds chri jver dingen weglaten, die hij onbelangrljk vind+r, en
feiten vermelden, die d.e meeste indruk op hem gemaakt hebben?
De ges chi ed.s chrl j vers zullen in grotê lijnen wél rnet elkaar r:oeten
overeenstemmen, maar toch vol-komen verschil]ende beelden voor ons
cproepen; met andere woord.en, de feiten kunnen dezelfde zi jn, maar de
cccenten volkomen arrders gelegd worden, Helemaal objectief kan niemandzijn, ook wijzelf niet.
Wanrreer wij- een verslagje maken, geven wij Ê.aar Ln onze persoonlijke
viírie op zaken, die een and.er misscblen a1s' volkomen overbodlg en
onbelangrijk ervaart. 0f we vergeta4 gewoonweg d.ingen, onclat we tochaf zoveel aan ons hoefd hebben.-
Vo orb e e 1d en?
0p bl-adzijde 7 van het septembernummeu g van rrBaerne'r onder het hoofdx\{erkgroep Oud.heidkamerrt , dankt het besiitur van d e Historische Kring
de afgetreden voorzitter van de oudheid.kaner, de heer Tiefeman, vootízijn toewijdlng en waardevolle adviezen. Hieimee zullen wij het allen
eens zijn. Ik neem echter zonder meer áan. dat het bestuur- in zij1ír
dankwoord ook de heer Jacobs, dÍe aIs secietaris afbacl , had wil_Ión
betrekken" op de een of andere manier is dit kenneliik-tussen dei wa1
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en het schip geraakt. Bovendien neem ik aan, dat het bestuur zeer
zeker de heer Verrips had wiflen danken voor zijn voorzittersehap
trtn ào er.,nhool óo.i sê1,,^ .,^?],rh^óh r'^^F pi irr urrprdê1rnl lc r^ler.k en VOOf',rurrvurvE)auvrLrj wctt-r!Ê;r usV, ! Jrr waq!vu

zijn werk met betrekking tot dc "Vuursteenkoerierrr, d.ie weer de
-+ -^* -nf +^+ Á ^ ^nri nh+iro' I,.à11 llRAê711êllir LUU u éd-I uu u ue uPt rvir uf r16 v qrr
Zo zLjÁ er andere vool' eel-den, bv. verslagen \,'an v ergaderingen, dic
net niet helemaal- kloppen, omdat de notulist net íets verkeerd op-
vatte of niet hoorde of gewoon vergatr naar die we ook niet za belang-1
riik vÍnden om er achteraf veel- woorden over Yuil- te maken. Íoch, J
wanneer over zo'n !O jaar iemand ons huidige rrBaerne" 1eest, zou hij
er: wef eens aridere konklusies uit kunnen trekken dan wij nu denken.
Ik geef U een voorbeefd: in het laatste numnerr nr.6t schríift
I{artin v.d.Boogaard een versfagje over d.e diavertoning door Thijmen
de Ruig in de bunker van de oudheidkamer op 29 oktober jl.
Het betrof hier een werkelijk unieke serle diars van heel oude prenten,
tekeningen" sorcs ook sÍmpe1e schetsjes rran kastelen, versterkte
huízen, dorpsgezichten (Eembrugge, o.a. ) in de omgeving van Amersfoort
an Roqr.'r Oreq lrrrrcrq+ê I iíl Mor.J-irr mor-lrto lyi iznndcr ni errter nn- daf deJw116p vv tru, lrur vrrLr lru!A

onderscirriften bij prenten van pafeis Soestdijk niet konden kloppen
qu" jaarta-l . In zijn verslag geeft hij weer wat hem opviel. Deze
nauwkeurige Martin maakt echter aan het eÍnde van ziin verslag een
zínswending, die voor ons niet zo belangrijk is, naar waaruÍt een
lezer over 2J jaar een volkomen verkeerde konkfusie zou kunnen trekken.
lk doel- op de voorlaatste zin 'tde opgraving van de skel-etten bi. j de
Pauluskerk". Vertoond werden zegget en schrijvenvier diars van d.e
aflereers-re opgraving van onze werkgr^êp archeologie, waarbij het ging
om de flundamenten van de Paufuskerk op bepaalde punten te onderzoeken"l
^^ 

ÁÁ- vzr Àa,za d iq tc zr'a* mar 'hno r.ri i ^y\ êêr. qLêlê+ q'i-rritiorr drt ttwr.J vP

dicht tegen de funderÍng begraven was, en dat we overigens voor-
zichtig en omslachtig hebben afgedekt om het vooraf niet te verplaatsen
?ríi hê+ rrordo'r'a hlnntl ê.roêr. r/rr.r da doshpl-z'of fêr.al ê frrrrderirr.o L{i iw I rJ I Ls wrvóbvlr rrlb. rr r .l
weten alfenaal hoe dít in zijn werk is gegaan, naar wat denkt een
bLj renstaander,. dÍe Martin's stukje leest? ligt het niet voor de hand,
d.at deze zou denken: 'tlHe, ze hebben toen skeletten opgegraven, wat
zouden ze daarmec gedaan hebben?'r. Ivlisverstand.en ontstaan snef, naar
dat heeft absol-uut niets te naken met onwil of kwade wil. Waarmee
dan wef?
Ik dacht met een zekere nonchala-nce onzerzijds, omdat we onze artikef-
tjes jn eerste instantie voor onze medeleden schrijven, die toch
affemaal, nin of meer op de hoogte zijn van wat zich afspeelt. We
realiserelr ons daarbij niet, dat buitenstaanders (en dat ziji ook
aaarnaprs - die nrre- 24 iaar nltzê vêt s lar"'ies 'l czen) hele ardere .
kcnklusies zouden kunnen trekken dan wii nu vernoeden. Misschien
lrunnen we hiermede rekening houden en ons van tijd tot tijd afvragen
Àne' ar.zo a1.+;lz15I + iêa ^h Ïrrril-anctoorÀoz,q nrroz'L'nma71 Ïk t'v.aer-*_J m]-J nu
ze){È af , hoe mijn woorden op insiders overkomen, want ik kan uit de
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grond van nijn hart verklaren, d.at ik beslÍst niet de bedoe-.-Í::6 .',-.b
kritiek uit te oefenen op wie clan .ook, niet op het bestu,rr', nieI op
de redaktie en andere med ewerkers / s ters / se cretaris sen/notul i s'ben ''rir-r
werkgroepen of gewoon actieve l-eden. Waar gehakt wordt mogen s:pa.'.r.,l .. r..
vaflen." och lijkt het me goed ons eens te bezinnen op wat we doeni n. j. c s.-'lr -'r.,'-:

, O*r."r 
we daar gezanenlijk eens over van gedachten wisselen.

Pan êv'nn*ovrd nrq-i:

DN VUURSTEEi,{KO,I!RINR

Med.ed.elingen van de Archeologische Werkgroep

VE]1SIAG VAN DE VERGA-DERING
' gehouden op r0 november 1976 ten truize van Bart Braat

1. Opening
Betty Overeen heette a1le aanwezigen welkon, en we1 speciaaf
dr. J.A.Bakker, aïcheoloog, die ons deze avond het een en ande;'
wilde vertell-en en laten zien van cle ti jcl , waarin de hrrlebod-
bourerd leefden. Ondanks het toch wel- erg slechte weer r'3-s de
opkomst retteli jk.

'. .2. ïngekomen stukken
- Verslag van de ÀWN - afdeling Naerdincklant.

Vercler in dit blad vindt u daar een klein uíttreksel van
- Bericht aangaand.e kursus paleografle - zíe voorin dit blac1

,. Be s tuur sned ed e 1Íngen
ón 6 À anamharvy / evvvrav-- as. zal een tocht gemaakt worden naar de Eem, en v,e -:.

naar de plaats waar waa^Tschi jnli jk resten van het slot Grinmestein
zích in cle groncl bevinden.. Het d.oel- is de weerstand ín Ce gro:lC.
op te meten. I'itj-emand weet precies r^rat dat inhoudt, maar . ., . ,
het geheel zal ond.er leiding staan van Hans Tokkens 2 dus he-i ;;a.1.
allemaal wel in orde konen.
De heer Bakker wraagt zich af , of ciit rwerkrr geen problemen za!
geven voor d.e bevol-king, aangezien r^re op zondag bezig zalT-cn ::ljl..
lr wordt geantwoord, dat er tenslotte nÍet gevragen zal v;otden.
er: za)- alfeen Eezocht worden naar een eventuele fundatie.

o
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Tlo }ooz' Roma-nrr rna'1 Àt zi -irr rraz'mneden Áet dc frrrador"i no I irrt nnder
óf vlakhi i de hoerder"i i 12211 Krrwer- De hccr Fakker zeol- dat
eigenlijk nooit bekend is geword.en of Grimmestein v/el een kasteef
Ís geweest. áij duidt ons voorts nog op het kasteel Drakenburg,
dat vlakbij G:oenestein gestadn heeft.
Betty Overeem heeft kontakt opgenomen net d.e Puem en het gen.
gasbedrijf. Zij zt;llen haar berichten, hlanneer zij ergens graaf-
werkzaamheden gaan verrj-chten. Zij waren zeer enthousj-ast en
zulfen ons zeker terc wllle zijn. In ieder geval zal tn het kornende
Ír,.\.iFi.r-F Ào Rov'lr.onr^ra oora crrnni cl:rrlr- nnon L.rmêzr +ê -l i rdó-*- -----..inweg voor een groot stuk open komen te fr6l3err.
Bart Rraat wordt gevraagd of de brief naar de intendant van pafeis
Soestdijk al uit is. I{ier wordt aan gewerkt.

|y. Lezing van de heer Bakker over de trechterbekerkultuur
De heer Bakker is verbonden aan het Instituut voor Prae- en Proto-
historie te Amsterdam.
De hunebed.den datsren vilJ 32OO v.Chr. Aanvankellik dacht nen. dat
v,e \ï,i4 lntere ti id warer - nl - ni t ?\OO v-Chr- - mÁa.r d nor" de C-14
methode kon men de oudheid. beter en juister bepalen. De grond"-
sporen uit die tijd zijn helaas moeifijk te interpreteren.
Ons worden verscheidene dia's getoond van hunebedden: Havelte,
Schimmer-lls - Rrnnreper- nrrderzonht dnnr nrnf .rr.Giffer r.êeds in,vrrsvtlvvrryfvr.v
1q1R Snlrnnnnnr"d Panol nca 1ro r'1rlrvv! g ,

De hunebedden zijn gebouwd in de zogenaamde tre chterbekerkultuur,
zo genoemd n..a.v. d.e bekers, gevonden in en bij de hunebedden.
De hunebedden, zoal-s merr ze tegenwoordig aantreft, bevinden zich
nÍet in hun oorspronkefijke staat; zij behoren nf. overdekt te
zi)n en zien er dan uit als grafheuvels, zoal-s wij die onfangs
gezien hebben in onze omgcving.
Ook ín Laren, op de heide, heeft een hunebed gestaan. Dit werd
orrtdekt - omdat snhnn-l inn.ocns J:i idozrs ear Tnrl i rr.rarrqna-lu, vruu4 v -^_r__, enlge
scherven vonden, d.ie duíddcn op de tre ch terbekerkultuur . Deze
kultuur strekte zich uit over een groot deel van Xuropa. Vooral
in Denemarken vÍndt nen veef overeenkomst met de mensen uit onze
gebieden. Ï/aarschijnlijk is er in die tijd veel_ gereisd. Menheeft nl. in Nederland veel bijlen gevonden, afkonstig uit Dene-
marken. Men reisde over de zandgronden, die duidelijk te zien zijn
op geologische kaarten. Deze wegen zijn overigens tot voor kortin gebruik gebleven. In Denemarken vindt men langs de secundaíre
wegen dan ook veel grafheuvels.
Na ons nog verteld te hebben over opgravingen, o.a. op de Veluwe,
en over vondsten - vooral in het museun te Assen bevindt zichveel uit deze period.e - liet de heer Bakker ons iets weten over deItbehandelingrt van de hunebed den.
Vooral in de 11e eeuw kwam het nogaf eens voor. dat men de stenenafkomstig van hunebed.den, gebruikle voor het bouwen van kerken(o.a. de kerktoren in Ennmen), aangezien rnen Ín dÍe tijd nog geen
bakstenen had. Ook werden veel_ stenen voor wegen geUruikt.- -
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ïn het midden van d.e 1?e eeuw echter konstateerde ds.?icardt,
dominee in Drente, dat de aanwezigheicl van hunebedden in deze
provinoie, het enige bijzondere was, wat Drente hacl , en clat men
daar dus zulnig op moest zijn. Wie de hunebedden gebouwd hadden
'!/rs nog duister. ïn die tijd dacht nen nog, dat dit door.reuzen
gebeurd was. Het i-nzien van de historische waard.e van de hune-
bedd.en heeft Drente ervoor behoed. dat ook hier. evenals in and.ere
del.en van '{ederland, de stenen geÉruikt werden; in de'1 8e eeuï
1Íeer voor d.e versteviglng van dijken, nodig, aangezien in deze
'1;i id rle naalworm de houten begchottjnp v:n ve'lê di'ikên had aa.nse-
iact, en dit hout toen vervangen werd door stenen, en met nane
door stenen, afkomstig van hunebedden.
Sinds 1734 zijn de hunebedden i.n Drente officieel beschermd. Àan
het einde van de vorige eeuw werd deze officiele bescherming
heiaas niet meer zo in acht genomen, aangezien men begonnen was
met grondverkaveling. Wel vond men toen, dat d^e hunebedden dan
maar ei-gendom van de staat moesten worden. Nu is er nog éón
runebed. in partikuliere handen.
fn die ti jd is nen ook begonnen d.e hunebedd.en te itrestaurerenrr.
I'ien d.acht nl-. dat d.e heuvels over de stenen door stuif zand waren
cntstaan. Daarom legd.e men d.e stenen bloot.'prof .Holwerda en da'rrna prof .v.Giffen zi jn d.e eerste geweest, di <:

zj-ch een juist bee1d gevormd hebben aangaande de hunebedden en
hun bouwers" DigenlÍjk wordt er nu nog steeds voortgebouwd op
nun werK.
Het zoeken naar scherven in de hunebedden is nu niet meer zo be-
langrijk" Het fiefste laat nen dat, wat er nog is, in de grond
liggen. In de toekomst za1 men zeker over betere methodes be-
schj.kken om neer aan de weet te komen over deze periode. Men legtzich tegenwoordig meer toe op het vinden van nederzêttingen.
Hierna werden er nog vele rragen afgevuurd op de heer Bakker en de
meeste 

- 
natuurli jk over onze direkte omgeving. Vooral een eventueel_

hunebed in de Lage Vuursche is voor ons een-belangrijke zaak.
Mlsschien kunnen we ons in de toekomst daarop werpen.

5" Rondvraag
Annie van Honstede: het museum te Enschede is bepaald niet zo slechtafs in het laatst uitgekomen blad stond verrneld..
De heer Bakker raadt ons aaJl het museum in Assen te bezoeken, en
hierna.d.e Papelose kerk, de boerderij te Borger, waar zich eón
konplete expositi-e van hunebedden bevínd.t. -

r)e.volgende vergadering zal plaatsvinden op 25 januati 1977, tenhuize van Noortje Bijvanck, van Reenenlaan- 1O. Áanvang 20.0O uur"

N. Bijvanck.



HORI Z ONTBENAMING

In het Handboek voor de Rundveehouderij
1e j-dine voor de horiz ontbenaining, zoals

vond ik onderstaande hand-
d.ie in de geologie wordt

toegepasr.D;"ï;à;;; dle men in ee!.doorsnede 1an d9 !9d9Tr-1.:1 b:.939t1"Íi311
íá"-r3áti"*ór,---"" die zi;n onstaan door bodemvorming, worden,horl-kan wàarnemen, en die ziin onstaan do-or Dooemvormlng t worLlerl rrur"r--

i"iitË"-áË""àÁá. Z. verscÉi1l-ett van efkaar door bv. hun gehalte aan
1..+,,- /^r^áÁÁoart-ios ktêirêÏ' d a.n 2 mtt = Ó.002 mn).bwllt,<ttróerlueuuY-*"'-::---j.----._.xnn^

h;;À; iiàá",1utum (gronddeefties, kleiner dan 2 mu = O,OO2 mn)r
kalk of doorkl-eur. siiuctuur en-coísistentie. Om verschil-1endetáïË"át-á"árirá"", "iïuctuur 

en-consistentie. om verschit-Iende
sronden op uníforrne wijze te beschrijven, geeft men min.of meer
::.^;::;r-:;-ii -a l,nrtemh iri zonten net vaste fetter- en cijferkomb3i"iËËiitàá=ile;-b;á"ilóri-zonten-net iasté.letter- ?i "iif-'-f5gmbinaties;;;'(;il"ilÀ"i"1.-lii dó profielbeschrijvingen worden de volgende
horiz ontbenamingen gebruikt :
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Hoofdhorizont A

Ao

rrclste I2rrêr.r vzn ipder hndpmnr"ofiêl. vrá>-in wcrse oro:rrisnllgv+191,

wordt orogezet tot hunus en waaruit eventueel gencakkelijk oplos-
bestanddelen kunnen spoelen.
hoofdhorizont wordt onderverdeeld in :

strooisel-l-aag van onverteerd.e of \nreinig verteerde pl-a"nten-
resten
bovenste, donker gekfeurde horizont, met een relatief hoog
oalrql te arcrnrri eêhê ^r--l' ^^1 ^f -ocdca-l f c-l i ilr tri n'lnoisohvrE>srrruvr-L- È UUI r \Lrv óeltc(';r Ur óvuu-is omgezet en intensief met nínerale bestanddelen is gemengd.
minerafe 1aag, lichte? van kleur en neestal ook lager in
humus- of lutungehalte dan de boven sr n.Àar'l icoareÀa hnv'i -zonterr Dc I eoo i s dnnr. rrorJ:ilr"r o í 

" ^.I"ï "i"iïï"ï-" r tI-.lor i.'o
relatÍef het arnste aan humus, kfeinÍneralen en/of ijzer +
afuminium..
ovèr.sa.1ls va.n A rraar C rnet evenveel A- -als C kenrrerken.

. oo,
L2

Ác

Hoofd.horizont B

Horizont, waarin door inspeolíng materiaal is afgezet,
Ri ! .\r/êa'oánrr rrrr-r Á rlqrr' ïi mot nrror.'r^racrarrà R lrormer'lral
B2 : faag met maxinrcle inspoefing
Rzh : R2. ílic irr hi lv,ó'nd €'r. sterke m2tê is werri ikí: net nmoffe humus
BZt z 82 met sterke inspoefing van lutumn?i at .ri- ih \; izor,rlcr ster-ke npte is vêrri ik1, met i izer'1 

' 
vtv rrr ua.lzvrrue yvrrrJrlw rue u È.Ja

PZ r,^n R nàr]., C mot nrror.r^roo or,r d R lrenmau.lranD) I \,vEt6d.rré vatr D !La.4 vurwubvlas

OHoofdhorizont C

Niet of sfechts weinig veranderd materiaal. In soorgelijk materiaal
heeft de ontwikkeling van de bovenliggende horiz ont( en ) 

- plaatsgevond en.
C1 : licht verweerd (o.a. ontafkt ) moedermateriaal
C2 : niet verweerd (o.a. kafkrijk) noedermateriaal

Hoofdhorizont D

Van het nocd.eïnaterj a:l afrui ikend e . rri c-..*-, ..--t of weinig door bodemvorming
veranderde 1aag, bv. een veen1aag in een kleiprofiel.
Hoof d.horiz ont G

Meestal grijs of blauwgrijs van kl_euri er komt geen roest voor.
le t t ert o evo eging en
..p - bewerkte lagen, bv. een bouwvoor: Ap
.aÍ] - opgebracht dek, bv. Aan
..9 - duidelÍjke roest en/of grijze vJ_ekken, bv. A1 9, C29
..G - laag, gekenmerkt door grijze tot blauwgrijze kleuren, waarin nog

enig roest voorkomt, bv. CG
..b - horízont van een "begraven" profiel: alleen gebruikt, waar twee

bodemprofiel-en boven elkaar voorkomen.



^11

..cn - accumulatie van ijzer- of i i z er-mangaan-c oncreti es
', - ^y,Àê'cfy'^zrd \rarl mín fO neer Vast gesteente, meesta] kríjt.

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodernhorizonten
word.en ondervcrdeel-d door achtervoeging varl doorlopende ciifers.
Zo kan men bv. A1 horizont spfj-tsen in Al.1, A1 .2t A1 .2.1.' enz.

êar*icr Àa Rnllo'n
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'rArcheologie in Nederlandrr , het hoe en r'íaarom van opgraven"
door L.P.Louwe Kooijnans. Avro - afd. Ín- en externe betrekkíngen.
rr.inhar-ran mot oa l dll
Agentschap Ned. Bark, te Utrecht.

EEN DÀGJE ]{AAR WEESP

De z ond.ag begon' voor Geertjan ên mij, amateurarcheologên, we1 erg
vroeg. l,Íe stonden om zes uur op en fiêtsten toen naar Hilversum"
Hier werden we door de heer van Reede opgewacht en naat Weesp ge-
bracht. De bedoeling was om in Weesp een-gedeelte van de graóht.tc Oonderzreken, aangezien d.eze gracht gedurende hlerkzaaÍheden aan de
brug voor een paar dagen drooggelegd was. We kwanen om ongeYeer
kwart over zeven aan. Tot onze grote verbi.istering stond daar de
rrehe'l e wer.kprnen rr i + Ê-l ori a'rm +- Waghten. We Waf en hierdOOr :

zeer verheugd en gingen opgetogen aan de s1ag.
De vondsten hoefden niet in kaart te worden gebracht, dus deden we
aan schatgraverij, waarover we in de faatste vergadering uítvoerig
rraqnr.'nl,ra:n hahhozr
De grootste vondst werd door Peter Bakker gedaan: hÍj vond nl.
aon mrrnf ie rrerr Ário nanrni aa rrif í 7zLó \Tofrrrrz'l i iL ic ê-r, mêêy' -oorrnndcir
waarond.er hel-e lnooie voorwêrpen.
De leider van de Weespersê groep, de heer van Reede - men rcag ook
wel Ben zeggen - zei tegen nij, dat er volgend. jaar in h/eesp een
-i ool n.fvoel worílt pc--^"-^- ^'r ^ 1^^+ -^--er i s. za1 ik het )l fatenu E>ièt Lr, -a!
weten. laten we dan eens met zoveel noeelijk mensen komenl

Johan ter Rele
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í {D llrr"arg 18 janua^r í 1977: l-ezing door de heer NÍermans; ond.erwerp :
rrIen Dtisseldorfse Kunstschífder uit de vorige eeuw en zijn ongeving"
Ter verduidelijking: de schÍlder is R.Jordan, leefde van 1810-1387.
De lezÍng van de heer Niernans (lia van onze Kring) wordt verfraai.d
net dia t s.
Pl-aats: het Cultureel Centrum de Speeldoos, Rembrand,tlaan 35.
Aanvang: 2O.00 uur,
Ar,nh onl n-oi <r'hp r"rer.'lrcrr.n a n

Z ond,ag 9 j anuarÍ 1977 : verkenning.
Doel : Grimme s te ín.
Verzamelen '. 9,3O uur bij Betty Ovèreem, Van Speyklaan 14

Dinsdag 25 janualri 1977: bijeenkonst bÍJ Noortje Bijvanck, van
Reenenlaan 10. Aanvang 20.00 uur.
Nnf aal. À i-t c rr*r u D. v.p.

O Pnt*g . 
ned ed elingen, overgenomen uit het blad van de ÀlÍN, afd-.

I r\ aero]-ncK-Lant :

. I. DE VAIRT te Hilversum zullen de tolgende lezingen gehouden worden :

.l Donderdag 3 februari 1977 : dr. A. Sirehorst zal een lezíng houden
met als onderwerp : I'Zwerftochten langs historische plaatsenr'.
Donderdag 3 maart 1977 : de heer n.S.Weiberg 1^/i jvern zay een lezing
trouden over d.e werkeli jke achtergrond. van dè legende van Atfantis:rrEindeli jk d.e waarheid over AtlantÍstr.
Vercler delen zij nog netle, dat de opgraving van Ruijsdael de slotfase
nad.ert. ïn april a.s. bel-oven zij hierover een lezing te houden.

Tot slot
0p 12 j anuarÍ a.s. zal ín d"e ?ieterskerk, Pleterskerkhof 5 teUtrecht een lezing word.en gehouden door de heer H.W.de Swart over
rrSpe 1e ologi e en Archeologi-ett.
Áanvang : 20.00 uur.


