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De Histori'sche l<rin6 "-)aerne" stelt zich ten doeL het
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nis in het algerneen en van Jaarn in het !:i5zonder.
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heidkarner.
Inlichtingen 3 mevrouw J. van

l-aan 1C , laa rn
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'jaarnse persoonliJkheden

tleest'ei PL.iim Tfiuis ' :" :
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Sept ember is de rlaand die ,over .,het algerneen . wordt aange-
duid .al€ i'rhet nieuwe. seizoen" . De vakanties zijn voorbi3,
de dagen worden korter en.het verenigingsleven komt wetrr
op gaDg. Kortom, er gaat van .alles gebeuren wat in de
zomermaanden een beetJe op de áchtergrond werd gedrongen.
Ook dc l-'ostorische Kring "fa€rne" l:eEint VoI moed aan een
nieuri, programma. lJet vorige iieizoen wc;rd af.gesloten met
de tentoo4stelling in en over de Lage Vuursche.
De exDositie. bleek êÉn eriorm 'oucces te ziln. tleer dan
duizehd bczàekérs kujamen ee/r l<iJkje nemen-en m€,í-,r dan dat
Er werden vragen gesteld en tientallen informaties gè-

. geven. f :et tiJclschrif t '1"1êefne:' krc€g maar licf st 5O na-
bestelliRgen ! Llat was dus we;1 e.en aansporing óm rnoedig
verdcr te gaan. Enige eranvullin!en en nadere gegevens
ontrent het Vuursche levern vi"ndt u in de r:ubrÍêk "Ince-
zonden stukken"
Ve Émeld moet oót noE rarb rden 'da t t i j dens een be2oek aan
de tentoonstelling de heer G. van d€rlliersch het bestuur
verblijdde met een "oorspronkelijke", d.w.z. eerlte druk
van PIuim'c "Uit de geschiedeÉÍs vah -laárn", kompleet
ínet de stempels van de eerste opgerichte OudheidkameLr
uit ons dorp..
Dit nun\mer van "-laeràe" is voor een groot dee,l gewiJd aan
de "laarnse historicurs en schrÍivcr T. Plui"m.
Zijn geschieclenis van "laarn is-nog altijd - ook i.n her-
druk - een vraag5aak voor ieder, die zich voor het $JêI
en ivóe van on$ clorp lntèresseert . |'laar ook op ander'.' "

. gc.bÍ€d roerde Pluim gc,ducht de pen. lr.u, vij f tig 5aar na
2ijn dood, meenden \ruiJ deze r,ra rkante pereoonliJkheiLd
opnieuw onder de aandacht te moeten brengen van jonge en
oudere Eeneraties "

4. llees t e r PIui.m tippelde

I ng ezonden

P roo ramma
. r';-

erin
:1.-,

VAf l DE RED.\KTIE

Tot slot rvillen wii de Jaarnse lrandweer i:uldigen met het
feit, dat deze insielling 150 jaar bestaat. Dai is his-
torisch gezien wel een felicitati6 waard. De jubileum-
commissie gaf een prachtig herinnerÍngsblad uit: VriJ-
raliIlÍge ::lrandweer laern - L age Vuursche. t"íi j willen het
korps eren met cen foto uit ong .r rchi6f.

o-o-o-o
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21 o.ktobe.n F.s. is het 50 jaar
SaarnaÍnr .bekcndc; historlcus c'n
ove rl-eed "

7a64. - 793t

Ecleclcn cÍu t de bi j icdere '

onder rwi- j snan T..,P1u j,nr

llet .Ieel< de redal<ti.e van ":iaerne'f daeronr t; cn Eoecl(r ge-
dachte om naar "lanlciclinE l-tÍervan €;cns wot langer.ctil
te ,itaan bij het 1cye1 en hc:t werrk van "fle €) st€rr P1uim".
Trlun.is I'luim werd. op 8 jarruarl 1e6a te..Renswoudle gc,borcn.
Hi,j wás al héerl jonE .ouderloos. .:ij n g ro0tnoeder ont-
fermdo zich over. h,em cn .nom T€lunis mee naar het 9Ëzin van
haa r zoon , vÍaê r z! j ..2€:LÍ ook inwoon.de " i

Deze oom had een emederij te Ren3woude '
Crr dc Iaqcrc school rldaár 5iee.l< hi.j et.n Segaafde en
i5ve rig É-"1ecr ling tc zÍjn cn het t-oófd dcr óchoo1, de
h.óe/ p.óeIof'9en , Iag vec,i in hem. |.trÍj gaf hem c'.a. oËge-1-
les, d'aar zíjn puÍ:il ook rnu:zikale talenten bezêt i
Nla de lagere school wilde Teuni.s verder r.tuderen, moar
da'r'r,íes ín 1"876' nog geen e;e,nvoudige za'ák . i'iet 'aIleern
raràs. eÈ in.de oÍntr€jl< van fi€n$woude geen l-i "3.5" of geIÍjl<-
waa rdige opleiding t e vind€rri, maa r ook ,vYa ren Ér in 'dêzê
tÍjcl nóg geen vcrvor.rsmoge.l.i jl<heden en tevens was ec'n
veidere.ltstud'ie voal< onmogeli5l< tcn g;evolge van gebrekkÍgê
f inanciê1e,,.omij tandighedcn .
Ë.";Ëia=Ëà;ió;;;";;i hii n'êr de Normaalschool rvoor ondér-
wiJzers (de latcre l<weeËschooI, nu PcdagoEische Acadernie)
in Amerongen zou !ean. llct lloof ci der school., de heer
Roe;1of sen, leidcJe hem op voor het to€,latingsexqmen.\4an
deze ;:chooI. De Iessen daar werdcri 's avonds' gégeven .en
de afstand, ruim 2 uur lopen heen en weer 2 uur lopen
terug, ';'leek ger;n beletsel te zijn voor een 

"u6se$\,'o11e 
,

4-jarige,studie"
a1" 19-j".ige onder'l5zer werd hÍj in '.lt re,cht als zodaniE
bcnoend] rnaàr buitenrëns en n a t u u i i i c f h e b b e r aIs hi5 was.,
ben,auwdé hem het 'verbLi.j f , in de stad. De kansen .om het
stadegewoel te ontvLuchien waren in die tijd nog erg .kIein,
doch. spoedig kon hi.j een betrel<king canva.;rden aan de
lagere schoó1 te t{oógIand. llier vond hij de rust om .verd,er
te studeren en bef'rnalde hlj. de hoofdakte en dg al<te Duits.
Cp 15 ju:.i 1886 werd hij r1s onderwijzer benoemd oan de
oósteréchool in ,:aarn" Hoofd van deze :;chooL was de heer
Kruyder,ide vader van de Iater beroemd geworden kunst-
schilder i"l e rnan Kruyder. .

Hier voel-de hij zich thuis cloor de fracie natuur, maar
ook door het gézelJ'igcj :aorn'3e verÉrniElngsleven.
l-lii werd mede-oprichter en enthousiast lid van de 3aarnse
Gyónastiek en Schermvcr€:nÍging (:1 .G" en S "V.), trgrd
secretarj.s van cle tlaatschappii tot t.iut van ltet Algemeen'-l
('t Nut) en ven de Floraliav{"'renie ÍnE;
t-ti5 was veird(ir lid van Creecendo en van dej Nieuwiaars-
commlcsie, ook rorel Spek- í'n Vetcommissie genoemcl .
De 1er1en van deze laatste coiilÍrissie hielden"zich bezig
met het inzamelen van geId, r^Jaêrnee armlastige 3aarnaars
werden geholpern. op Nièuwjaarsdag vond de.uitreiking plaats
van levénsmiddelen, turf èn stecnl<ocI. in de Julianaschool
aan de Eemnesserweg, l"i j.eruit bliikt dus ook duideli-jk de
sociale bewogenhei-d van de heer Pluim.
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In deze tijd, nomelijk op 31 augustus .1é92, 'rerrd ldonihgin
l"ilhelmina !2 jaar en deze feestdag zou in goestdijk en
omstreken luisierrijk gevl()rd worden, daar de iarige
vor-qtin net haar moeder,- R€gentes-KoningÍn Emr,ia, op het
paleis Soestdij k verblee f .
Aan de heer Pluim werd verzocht ee,n toepasGeliik Lied te
sch'r'Íjven.j €choolkinderen'uit'al1e omliggende plaatsen
vormdén 'een groot koor èh dé beide l<oninginnen hoordeh
dit vol aandacht aan.
Na afloop' viel dc 'hèe r Pluim de eer te bourt om aan de
Koni.nginneh te worden voorgèsteId
Ti.ldens deze feestelijkheden lecrde hÍj nejuffrouw
e.r-iilter kennen, oncllrwijzÉres op de i.age-Vuursche, met
wie hii oo 24 oktobcr 1.895 trouwdc te ,\msterdam"
l.let joËge paar ging in de Kerk tráat r''onen, dicht bij het
tolhu:-eje. ttit dit huwè1Íjk werdeln 3 dochters en l zoon
goDoren. I

op 15 april 1904 werd er e(:n ni.euwe school goopend in het
we.stefijk dee,l vari 3aar.n, de li.lesterschool oan ds Ferdinand
l"tuycklcán. De.hc;t.r Pluim werd hiervan .het Hogf d en het
gezin. kwam, te,wonen naast cic sohool. :

llíj gaf. zijn bcste. kraclrten aan de opbouw van deze school
en hl.iJlp oók vele.leerlihgon, voor het rnerendeÊl kinderÉn
van aroe, dagloners, geheÉr1 belongeloos biji hun verdere
studle : .

ZiJn.docht€r, mevrou$r Egnond-Pluim, vertelt hier,over:
"Als ik bi3 hem in zijn kantoortje mijn hirÍsv{erk maakte,
zatên er heel tlikwij Is jóngelui, rraarvan hij vernoedde
dai' hij hên Ínet cxtËa léssén Èat hogerop in-de naatschap-
piJ kgn plaatsen. -Er-r ik weet henl zeker dat daàr geen
Ie,.;cr-:l.d aan te óag liwam , da't zouden ze t rouwens 'ook niet .

oehàd heb:icn .' r' 
i

En bÍj dit alles vond hi-j nog tijd.om leerboe,ken :en
krantenêrtikelen te sch rij von op velerl,ei gebied, lillant
ziJn. belangst,elli.ng, en kcnnis waren enorm veelzÍjdig"
triaihóer !',e-d€ 1ijsi ven pu5likatics bezien, is hót hàast
onvóo rst*elba a r. dat'1 p'ersoon hiertoe .in staet is geweest
en rd.ó realisereh ohd dari dêt de hêer Pluiri haast dáo ên-na ih't gewerkt moet hebben;

.N i.e-t a11ecn pu:)Iiceerde hiJ ci;n haast ontelbaar -áahta1his'torische artikelen, o.a. in he't Saarns Nieuwéblad en
in'eigen Haard, maar ninder bckend is dfit hij e;en zeer
groot 3antê1 leerboeken en zelfs 3 novellen het licht
decd zien.,( lees;.,r teel-, reken-. en biologiemethodes)..
l-iet -is onmogel'l jk, ecn o\ erzicht ,te. geven ván oI zijn
pu'.ilikaties. Toch zouden we de heen Plui.m tekort doen ;om
ze in dit -bes;tek helemaal. weg te Laten'"
!í,:e zul1en ons'dan.ook b.ep.erken tot ziJn
werk.
Op hi,gt.oiisch Sebi,e!:
- l.lit de Geschiedenis van
- 3aarn, als Tuinstad
- Klei.ngoed u j-t laa rng Geschl.cctenis
- ?aarns lïoordenbor]k (zie a.f b. ) . I

_ , - i l:
-i: i r
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Personeel Westêrschool i 1905

v.l.n.ro Hr.Plufun, Er.v.Raalte
l.lej.Songers en Hr.v.d.Brink



Perêonêel tlesterschool t l92O

Volonoro 1.4êJ.Klokl<ê, Hrov.tl.Brinkl Srov.Raalte
Er.Pluin, Mej.Pluin en !,Iê j.trf€rkeste]m.
Op dle voorgrontl SrcFov.d.Ven
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H,ie-.rn aast. .v-e,r,s ch.ep en tairijke artikelen in kranten en
periodieken.,.,A.l_leen aI in de bibliotheel< van Ftrehit.e.trêf*
f en'we meer dan 40 artikelen aan van zijn hand Inet de meest

, . -! lt e,ern,lorpen de . ond.e nwe r.gerl ,,..2oa,1s :

- -De voèrrnáiige tabakst,e.elt van Ainersf oo.rt;
- Gelderse -Va11ei i.n oude tÍiden;
- P..Pijpers; de 'díchter -van-Eernl.and; :

- Grafheuvels op de Vuursche; .i'
- Ma rri ónh o f k.loos t e, r:. onder,soest
enzq €;nz. ,

Ter in2age kwàm nii j ohd'er' rnee'rr ee,n: zeer interêêsririt eirtikel
oveÈ':t.'e'eghw"' . . ; ":lrit e igdn'itaard"' van 1898.
l-let- l-igt in de SedoeIinE-onr sorimige van dergelijke artikelen
in--vèIgehde "Baerne's" ,eens te publiceren. -

oe geschiidenis van her cooi- e,n Éemland en in fret.'bi3=
-19.qd e r van.Saarn bestudeerde hi.j Inct gfo!e. j.nteresse.'H.ij"wis,t v€ie1 dokumenten en f otó, s hiiromtrent te ver-
zámè'Len' en bezocht oudei:inwoners om naar hun verhalen te
luisteren. Dit s,as aanleidlnq bm hern rtot archivó"ris vaá
Saairh te benoemen, óeh v.èbfoóvattend'e taak, di'e hiJ met
grote li-e'f de, volbrachit. i ,'''

j

Een volledige lijst van ctoor hem
ons tcr inzag6,. Aeze lijst wcrd
samengesteld in ziJ n ntinutieuze
De voor onze tij.d uiterst sobere
achter vcrmeld (zie afb.).

Leerboekbn:

Het zou te ver voeren aIle door
te noemen, waarvan lroi.lnice zé1,f è
Ff e noemen slr:chts: ', i

- VIug naar het docl. Een l-eersnethode voor de 1e klas,
4 de€lt j es . DÉ)ze deelt; es beleef den een 22e.r-druk en
werden nog in 1?62 ge;bruikt.

- Kl-eine vaderl,:ndse gesch-iedenis.
- Onze taelschat
- Schetsen van dieren.
- Stolcursus.
- lrrtetensuraardig l;llerIei.
- Lezên of luisteren.
- De levende toe1.
- Eenvoudige spraakkunst.
- Ons lond .
- Rekencursus.
- O riekse heldensagen
enz. enz

fiJn verdienrten ols historicus werden erkend door zijn
benoeming tot l-id van de oudheidkundige vereniging
"Gelre" ie Arnhem, van het l-jirtorisch GenootscËap-te!!trecht en van de oudheidkundige vÉreniging "frud-L'trecht".
De vereiniEing "Cud-Ede" bood henr het ere-lidmaatschap aan.

g€scnrcven m(:,thodes kwam
door de heer Pluim zel f
en duidelij ke handschrift.
honoreria,rtaan er zelfs

hem geschreven methodes op
een 22e-d"ruk beleefden.



Op 1 Juïí .1929 werd de:'het,r pluim ;ge péJ:nuloríeerd na meerl
. dan.40. Jaíir in 3.]êrn san'meÍsjes en jongens o,ndervrijs' 't'e hebbon g eg even

Er moeten in :laarn nog.veel oud-leerlingen te vÍriden zi.jn.flet zou Ieuk z!jn om in cen volg.en_d numáer éín van deze'
jongens of neisjes van.tocn crens ,aan,het woord te..Iaten.
Helaas ontbreken ons hun. .namen. .i :isschiqn dat .onze leze.rs
ons vcrder kunnr;n he,lpen
Ook na zijn 65e bleef hi5 aktiéf op veferlei getiied.
In het .bi jzonder wijdde hij zich aan de voltooÍing van

.,: ryat hi..j .b,cschoqwdg aIs zi jn. levengwerk:. "Uir, d,e.-ge,schi.q-

--6-

denÍs van ']aarrn'i, .waa rvoor hij re.eds j..n .zidenis van ']aa'rn'i, . waa rvoor hi j re.eds j..n .ziJ,n , talr.ij ke
, . ar,t.i.ke.Ien .'de ba.,s í.s had. gelcgd, j.:,., !.- i r - r ' _.D€ze taak he€.f t h,i j .nog mo.gen volb.r.cngern,. Íraar de vcr-

schiJning in druk heeft hij helaas niit meer moEcn
be.leven "
op-'21 óktqbrir:, 1931 ov<.,nkjcd hij pIótsel:-ng,nC. , i,n zi,j n .woni n gwc
ean cJc Faq'kà.1,naat á1 te rlaa,rn,"nà slech,t"lt à.tè-ïjio,"à"
zijn pG,.rnsi'oe.fl: Eenoten te hebben...
De j.nwoners van Jaarn.. pIaAtst.en..ipon.ta an..É)cn monumen te 1e

!c eerste ( iftc perste gi fi
hÍervoor vvas afkomstic van Konincin Êmma. Dit als bemstig van Koningin Êmma. Dit als bewiJs
van hun dank voor alles wet "Lleester pluin" voor_ laarn.
had betekend.

:,i
f.re!.,dan,k aan,
voor der door

i.;
.mevrouw E. Ëgrnond-P1uim q.e .:l.u:.jsunl
haa r Ecgcven in Ii ch t in g €,n.

o-o:o-o
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AIs je Je goat ve;rdiepen in de levensgoe;ghiede
"Íolee stcr Pluim" - zo'n 60 jêar Ee ledën 1c)en zee
dorpsgenoot -, dan valt allcreÉrst op het ontz
aantal publikaties vên zijn hand. lcrhalve zi.jn
over -laarn ver::chenen er re;eksen Ii:ermethodes.
bevindingen op biologi-sch en orcheoJ-ogi.sch ter
hij srcrelcll<undig. tiij schreÉ, f zelfs c-;en paar n
achtte hct niet Seneden zijn wsardigheid om ge
gedichten in elkaar te knuts,elen, o.;:r . voor l<o
verjaardagen " t'ij wes een fcrvent vcrenigingsm
in ta1 v3n. besturen c-;n conmi. sies. Voeg daarbi
hoofdschap zran de liilesterschool en zijn betrokk
deze funktie, dan Ee je jer afvragen: welt was d
man? !-loe l<reeg hij het allemaal voor elkror?
Hij mo€.rt d.ag en n;cht gewerkt hebben. Sleef er
we1 .tijd ov(:r voor zijn gezin?
Speculeren en fantaseren holpt hier niet. fiij
vrijmocCig on 6ón van zijn dochte;rs, mcvrour4 Ë
in Sucsu.m oD te zoeken €n orn haar wat te laton
over wet wij populair zouden rvilLen noemen: "lui
Pluirn Thuis".

ni3 Vêrn
r geziêne
agwekl<ende
kronieken
zíjn

rein mêakte
ovellen en
1ég enh eids-
ninklijke
an en zat
j zijn
enheid bj,j
at voor een

ei.genlÍjk

$ra rên zo
gmono,

ve rt eIlen
eester

De waarheid is dikwij lii onders dan een rnens he.t zich
voors;teIt . !ilie dacht aan ee n l<omc;rgeleerde, die zich
opsloot in et'n werkv€rtrek omrj-ngd door boeken en pápe-
racsen, kor'rt bcrlrogcn uit " En ook het .beetrd vsn een
nasrstig verEaderingen br,zoekend rnen klopt niet.
Volgen: zijn dochter merkte het gezin nÍet.zoveel von de
vele aktiviteiten van Inan en vadÉr. ,Achteraf bekeken
moet de vodr:r-ondcr$,ijzer-schrj.jv€r zich v,iel- cen stríkt
scher.ií: hebben opgelegd, maar zijn eig€..n kinderen hadden
daor weinig l)emocienj.s mêe. llij l-eef de, ondanks zijn
grote en daadwerkelijke l.)€1angstelling voor .r11erfei
buitengebeuren, vóór en mèt zijn gezin. De zondagse
wandeJ.ingen waren feesten; er $,as ge€n plant .of bloem
die vader niet l<ende; a1s hij een vogel hoorde roepen
wist hii,meteen wat het er voor een was. Streng (en dus
tocn .1 Í,rilieubewust !) verbood hij zijn kroost-om doel-
loos bl-oemen te plukken of takken af te breken.
Op de terugweg mochten,de kinderen dan wel eens wat mee-
nernen, omdst de irl,oemen Iater, thuls, in een vaas konden
wo rd c'n gezet 

"
-laa rn r et zi jn toc--n nog zo mooie natuur, was êÉn ver-
aderning voor do onderwi.izer, die zljn loopbaan beEon in
Utrecht, zeLl buitenkind kon hij nlet aarden in de stad.
Êelukkig had de oosterichool in ons dorp een vckature.
Een Jong gezln - zijn vrouvr kwan ook uit hÊt onderwijs -
becon ziclsadlukkig in een huisje aan de f'c)rk$traat.
vlàt<bi3 hct-tocnmsÍige tolhuis"-Een paar jaar Later zou
die woninE wórdÉin verrruild voor het 'schoolhui,-l aan de
Ferdinand !{uycklaan. Pluim was aIs Hoofd benoemd aan de
splintérnieuwe l:f€rster!)chooI, waar eÉn nieuw huis. bi j
hoorde. t",l e I ruim , vJrrl cornf ortrilrel, herrinnert zich zi.jn
dochter, naar ste'L u voor, sr was Eeen !;tromend water
boven; elke dag mocit er de trap op- €,n ofgezguld uiorden
met akers €h €Ínm('r^:r. Tja in 1904 kee k nen noE niet zo
nauw " . . .
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Daar, in en naast de school begon een leven vo1 variatie.
Naast lesgeven had de schrijverij zijn liefde. Daarbij
kwam nog ecn grote !:elangstelling voor het plaatseli5ke
vereniEingsleven. Ettelijke oer-3aarnse verenigingen
konden op 14eeste r P-l-uim rekenerr, vooral de 3.G. & S,"V.
en Floralia lagen hem na aan het hert.
llra s hij êrg uithuizig? Ii.iet dat ik yrest, zegt mevrouw
Egmond, maar u mr:let niet vergctcn dat je daar ais kind
eigenliJk h;iet op let ". Trouw wandelde hij elke èvond met
zj-jn vrouw over de Van t.leemstralaan, er was daar in die
omgeving nog maar weinig gebouwd; achtcr het schoolhuÍs
goI fden korenvelden.
Het klinkt in deze jachtige tijd zo hecrlijk rusti.g:
's ochtends om voor half zevr,,n o1 5ii de, brievenbus om
de: poet af t€ wachtern en 's avonds sï:-pt o* tiËn uur naar
bed" De zcndagsc kerkgang werd nooit overgeslsgen.
Op weg noar de kerk ( j.n Eemnes) voegden zich vaak leer-
lingen van de liiesterschool bÍj het g€zin pLuim,. zodat zíj
in een stoet bij dc l<crk aankwamen " Daar zatcn dan wel
eens vlak voor heh Kc,ni-ncin fmma cn haar.dochter: e€in
opwindende gcbeurtenis.
Kon j.ngin Emma interesseerdc zich zeer voor PIuim's his-
torische pu!rlikaties en zij uras de eerste die, toen er
- na zijn dood - een nonumènt voor hem zou worden opge-
richt op.het kerkhof aan de AcacÍa1aan, een ruime gift
zono.
Het koningshuis lag hem na e:an het hart. Vol overgave
dichtte hi.j een vers voor cle schooljeugd, dat op <ie
twaalfde verjaardag von líonÍngin li;ilhelmina ten gehore
werd gebracht. Eên groot kinderkoor, onder Ieiding van
de di.rigent Vên Akern, zong dc jonge vorstin toe.
Het lied was Seto(nzet op de wijze vcn "In naam vi,n
OranJe". Twee 5aar later kuram er een '!Hulde van de
'laarnsche lr're rklieden" uit .de pcn; een arbeiderskoor ver-
tolkte dit ook op Socstdi j k op de tonen vcn "livie Nleer-
Iands bloed" .
t'!en ziet het, hij stond klaar voor ieder dic cen beroep
op hem deed. In ziJn l<ant(rortje in het schoolgebouw ont-
'tond vecl van zijn werk. l-iet "schrijfjasje" ling aan en
mct pen en inkt groeiden zijn.artikelen in fraai school-
schrift. Zat er een hoart j.e aan dt: pon, dan veegde hij
dÍê ongedÈIdig af aan hct "jlrsje"r hij docht er niet aan
oÍd een inkt 1ap te Eebrui-ken .
Of hij rijk $,erd van aI die schrijverj.j? Zijn dochter
schudt ontkennend het hoof d. l-lj. j v\ias Eeen zakenman; a1s.
mocder er ni€;t was gewecst, had hij rnisschicn nocit wat
gevraaEd voor zijn werk. . . .
!*r e lrekiJken oude,foto's: thuis, temidden van zijn gezin,
op schóo1, omringd deor Ieerkrachten en leerlingen;
met de he,le school in het bosje vcn Yzendijke, met de
zesde klas op een schoolreisje naar Schevéningcn.
Ja, die schoolreis;es ! Het ene jaar ging het naer Artj.s,
dan kwarn A.rnhem aan de beurt met als Erote attraktie
Dc ledriegertJes, en ten slotte urerd hct dan ee,n bad-
reisje, êen bélevenis vc,or vcei l:ernse kinde,ren.
Kwiek staat l',4eester Pluim temidden van zi jn schare, een
kapit einspet op hÉt hoofd.
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Ja, hij mbcht dc jeugd. Goede leerlingen hield hij in de
gaten en vaak zorEde hi3 ervoor dat die jongens (en
meÍsjes?) op een goede.post terecht kwamen en zich verder
konden ontwikkelen. Dat gebeurde allemaaI in stilte,
zonder ophef. Zoals oc,k zljn optreden bi5 de zgn. Spek-
en Vetcor,imissie, waarl:lij dc behoef tigsten uit het dorp
bonnen kregen orn spek en ve:t tc halen bij de slager.
Vaal< krryamen er arme huisvrcuwen aan de deur die Eeen
bonnen bezaten. Pluim streek dan de hand over het hart
en schreef een paar t.xtre bonnetjes uit. Ze komen niet
uit rij kdorn door weer en wind hier níjirntoe lopen, was
dan zijn kommentoar, ze hebben het va;.t erg nodig.
Langzamerhand ontstaÍlt tijdens ons ge.;sprek het beeld van
een uiterst g€interesseerd en wectgierig man" Iemand met
een brede bclanglrtelling voor al wat er om lrem heen ge-
be'urde en ge.'be u rd rras .
Zj.jn hart ging ook uit nacr ..rrcgeologie " Samen met
professor l"lol-werrda groef hij bij de L.age Vuursche.
Zijn dochter heeft er nog eon stcnen werktuÍg van over-
gehouden.
AIs geschiedvorser wcs hi3 vaak onderweg om oude laarn-
aars te bezoeke'n, die hem aên wetenewoardighc,don over h€t
dorp konden helpen. Stapels bceken en dokument€,n wÉrden
geregeld bczorgd uit bÍbliotheken en archiev€.in; alles
werd zorgvuldig bestudecrd cn doorgenomen,
Dat zijn leerlingen goede herinnerinEen 0an hun meester
hadden, 5ewijst e€;n otukje dat in de 3aarnr:che Courant
v,rn 6 juli 1354 verscheen van de hand van een oud-
leerIing. l'le v]'i11cn niet nalatÉn om hÍcr het één en onde;r
uit over te nemcn.

"liÉester Pluim is vanaf de opc.ningsdeE von zijn
school viÊir jorr Iang de man gciwcèst, waarmee
mijn klasgenoten en ik vcn olles te maken hebiren
gehad. ,A11e leerboe k j e,.; drcsgen zi jn naam en
weren uitgegeven lli.l de f irma !i:olters te GronÍngsn.
Zonder akelig $treng te zijn kon hij uitstel<end
met zijn leerlingen overweg, zat steede vo1 grap-
je$ en leuke anecdotes, dcch rnen hoefde ni€:t met
herm te spott€n cls hij boos was" Ik herinner mij
nog dot een onder&,ijzer met "Oriekus" in onze
klas versche(rn mFjt een lei in de hand.
l{ij verklaarde aan de heer PLuim dat Driekus
u,eiqe rde de lei aan te n€.,men om ziin werk te doen.
De Èeer Pluim gelastte toen Driekuó de lei vcn
zijn meester can te nemen. Driekus deed niets.
Hierop pakte de heer Pluim de Iei en zeí: "kom
pak an die lei" . Driekus, nu een bee t5e cnder de
indruk, grijpt schoorvoetend naer de 1ei, doch
gelijk als meester loslaat, loat Driekus ook weer
1os. De ]ei komt kletterend op de vloer. l.lierop
werd onze meester zo l<waad dat hij hem, Driekus,
over de knic J,eqdc €:n een stevig poosje' zijn
achterwcrk beweikte. 3rj dit i n è i d e n t 

- 
s t o n á e n wij

geheel aan de kant vcn dc necster.



De schoolreiejes en Sint l'ticolaasf ecstcn !rrEa-
riigeerdó meester Pluirn geheel zelfstandig.
ZiJri school en.leerlingen kwamen hierbij niets

' tekort. Hij hÍeId blilkbaar virn een eig;en karok-
ter en wisï voldocnde- financiËIe hulpmlddeLen
en andcrc hulp te vÉ)rgcren om te slagen."

Dat iemand na een halve erruw nog zo vol animo over zijn
schoolhoofd kon r;chrijven herwi jst weI, dat t4eester Pluiíl
bij velen een onuitrifÍsbare hcrinnering hee,f t acliter-
oelaten.

E. tryit-een5urg-liorsman

u_EEgI_qE=ELUr=E=IIEEE=LP_E=ËEr"U. . . . Er.r r.'rHr Hrr ALLÊEN !

BiJ het zoeken naar EeEevens over d€: "ste€,n aan de Vuursche"
vond ik tussen de archiefstukken in de Oudheidkamer e6n
prachtig artikel, ge,jcllreve;n door de hec'r T. PluiÍn ên in
1896 Ín "Eigen l'laard", af J.. 9, verschenen"
Het arti.kel begint aldus:

"l'lu ons schoone Saarn weldra weer v€,len uit den
Iander aIs we-.Ikome zomergasten ontvangen zal 'en
van die velen zich ni(rt weinigen. zu1len opmaken
om het schilderachtice f)(, Vuursche en hoar St€en
een bezoel<. tc brengei, kan het wellicht zijn nut
hebben enkele pcgels aan den merkwaardigen Dolmin
te wij den ""

De heer P1uim verrhaalt vervolEen! van merkwaardigÉ grote
stenen elders in den lande - hunebedden en offerstenen -
en schrijft dan dat hij me€nt uit een brief, di-e een
zekere broeder Hannakerus omstreeks het jaêr 85O schreef,
te kunnen opmaken dat de steen inderdaad een offersteen
was.
De heer Pluim schrij ft:

"Genoemde kloosteiling dan werd .de,or den Abt van
Keu1en naar Lltrecht aêzonden om den toegtand der
kerk in het Sticht o[ te nemen. In zj.jn brief
aan genoemden Abt geeft hij e€,n uitvoerig verslag
van zijne bevindingcn " Zoc) Ièzen wij o.a": llet êen
paard trok ik, door twec broeders vergézeld, naar
het woud Fur$, waarvan ik veÈnonen had dat sommigen
daar nog in 't geheim heic.iensche plcchtigheden
vierden. En inderdaad troffen wii er een groot
Steenen altaer aan, wellicht dor:r de b,roze geesten
zelve gebouwd, want ritenschen kunnen het niet op-
lichten en aan drie zware lindebonen scheÉrn nog
onzalig offerbloed te kleven.
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Ik heb in het gezicht der ncnigtc de plaats met
wi jsrêter gercinigd en daar het altaar te sterk
was om omg€worpen tÉ worden er een kruig op ge-

' ' p1ant, opdat het volk zonder schade voor zi.jn
zieJ. op dezelf de.plaats zou kunnen korn,cn, nráar
het gewc-'on was te vergaderen e,n de diens.t des
duiveLs in dien van Christus en Zijne HeÍligen
zou overgaan.
Het volk daar is woest en onbeschaafd en lccft
van de Jacht. l.1e-.n z€gt dat daar wolvc;n en vossen
in de rlouden rondzwerven, mear ik geloof dat de
booze geesten er in nog grooter EetalÉ wonen en
ik heb clnarom êón der |,roederen achtergelaten en
hem cen H. RêIique toevcrtrouwd, dic d6 duivelen
verJagen zcI. "

Helaas vermeldcle de heer Pluim geen bron ..,'n ik vrocg me
dan ook af in welk archief hij een derE(;lijk stuk gevonden
zou hebben. In onze rj.jkrt- €ln gemeente-arch j.even zijn
stukken uit de 14e eeruw immers al zeer spaarzaam
t{aar... misschien in ccn i:isschoppeii jl< archief, mógelijk
wel in l(eulen, zo fantaseerdc i.k. Tot... ik in verband
met de steen aan lle Vuursche in kontakt kwam met de in
Saarn t/cnende' archeoloog, Dr. 1..\. lakker,. die mij ver-
te1de, dat de brief van broeder !'iannakorus ecn vervalilng
was. Clok in de voriEe ecuw wijren er grappenmakers !

Volgens Dr. 3akker ii3n velen, clic hét ái-tiket onder ogen
kregen, hier in ce:rste instcnti(r "inEetuÍnd".
Degenen, die in het naJaor van 1980 de kursus Gengalo!Íe
van fr. --r.W. liiernans gevolgd hebben, zullen zich onge-
twiJfeId zijn eerste l-es herinneren: "[]ant rouw clLes wat
gedrukt staêt en ga het eerst zelf krintroleren !" Tja,
je neemt je dan vcit vocr om dit te doen en wet je eigcn
genealog j.e betreft is dat nj-et zo'n punt" In de mceste
gevalLen rlill-e:n wê j.mmers een fotokopie van de originele
stukken voor ons eiccn archi.ef .
llaar toch... wie bij hct kopen van cen stukje anti€k de
neie,ing heeft íetwat wantrourt!end te zijn, is soms arge-
loos waar het histori.rche Segevens betr€ft. lJe verSeten
dat er in clLe tijden Crappenmakers zijn Eewêest.
En zou de maker zÍch we1 realiseren dat zi5n grap ver-
strekkende gevolgen kan hebLren? Als wij i)ijv. op 31 maart
in de krant lezen dat er Romeinse vondsten ziin Eeclacn
in de omgeving van Naàrden, die de vo1gc.:nde, dag voor een
ieder te bezichtigen zijn, trappcn we daar niet in op
1apri1. l1aar a1Êr je nu jarcn Iater op een gehee3" andere
datum dat stul< cnder og€n krijgt???
Hoe dan ook, ecn Eevracrschuwd man telt voor twee.
Oaarom zit er nu èen noti.tie aan Pluim's crtikel in de
mao over De Vuursche iri de Cudheidkamer. C'f ... zouden de
mensen ov€n nog eens tachtig jaar misschÍen ook daarean
twi j felen?

o-o-o-c

G.H " Grootenclorst
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I NG EZON DiJI]

Van enkele .leden cntvingcn wij reakties op de in mei
gehouden tdnt(-)clnstelling over De Vuursche
ulij danl<enlmevrouw Grootendorst en de he€r Nier.mans
lijk voor de hierondervolgende Leerzame aanvullingen
tentoonstcllj.ng.

j1.
ha rt e-
op oe
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Onder deze titel is in de loop dÉr tijd heel ve<,I ge-
E;chreven. f s de steen, af l<omstig vlln een hunebed? Is het
gevaarte eern heidens offereltaar? ten vroegere grenssteen?
Of gewoon een. zwerfkei?
Reeds in de vorÍce eeuw hielden oelêerden van naam zich
hiermce bezig. .Lànge tijd sprak én schrec.f men van "het
hunebed" bij .De Vuursche. De ecf,the'id van "het hunebed"
werrd echter meer en meer in tn'ij f e.I getrckken, vooral
nadat J.E.' ter.Couw in 1910 hèt volgende bekend msakte:

"t'lu vind il< in mijn exentplaar.vJn Hilversumoche
. ()udheden ( lloelorerk dccr L'.P.F. Jansse.n , 1956)

in íÍ)argi-ne door mij rangeteekend ten.3are 1893
het volgend.e: Aalt vern de Pol , inwoner vrin l
l'tilverriuÍÍÍ en geboort j.E von tJe Vuursche, thans l
+ 70 jaar, verhaaldq mÍJ, da.t in zijne. jeugd
e en bejaard rrrsn , Jon van Amerl':f oort geheeten,
hem vcrteld had, dct hij. Jon vrn Á., vrcrÉ;ger
had geholpen de gróote stecnen, hie,rboven be-
dor,trd, met takel cn blol< uit dÉ diepte op den
plek cchter den molen naor bc'ven te brengen.

.Inclien dit dd waaiheid is en iialt vlin de Pol
'is e€rn geloof baar: man, dan blijft er van het
hunebed ni-et vec,,L ov€',r. " Tot zovcr Te'r Gouw.

Volgens J.J.F. Schilt, l:iIvc.rsurn, w€,r'd in het midclen van
Ce vorige eeuw we1 onder het "hunebecl:' gegraven, cloch
zonder resultaat. Frappant blijft. overiEen$ we1 dat
(f,'. Pleyte , 1902\ niet ver van de stec.n huneb9dden:
rardewerk ís gevcnden. De ste€,n kÍrn uiteraard éón of
mr:erdere malen verbleept zij n
3ezien we een aquarel van J- Sulthuis in de ver2ameling
ven het Koninklijk Huis ,,lrchief (At1as van Cleef, no.
628)., dan ligt dè steÈn aan dt; overkant van de. weg, dus
verder van dé herbcrg dan op late1e afbeeldingen, waar
we het grjva,:rte op zi jn huidige pIaJts zien.
Ovêrigens zÍjn in de onEcving zeker voldoende grote
eteneÀ aanrrezig c'm' een hunebed te kunnen bouwen.
zou e. in de nábijht:id irrderdead eqn hunebed hebben
bestaan, dan ztjn de stenen zeker her- en defwaarts
gesleept of stukgeslagen.
Ëietsend of n,andé1enc-IanEs de vuurschc Dreef ziet u ock
enkr:1e grote stenen, die vctlge,ns zegslieden í!1 evenmin
ter plekke gevonden zoudcn ziin. En eind nrei 1981
- t j-Jdens eèn tentoonstelling over De Vuursche door cle
l'listórische Kring "'laerne " - k'r.ra m een ins\roner ve rtell€rn
dot hij nog ecrn enorme stt;en nêbij de dorpskern onder
het zand w,ist te liggen.
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ie.halve,al-s. hunebcd ,riverd de Etecn ook a1s Germaans of fer-
crltaar bertcmpe Id, i:1s CoImin of dolmen ( een l<e1t j.sch
woord, do1 =. t'afel, min = steen)
En dat van zo 'n in het ocg vallend Ínonutllent lcgenden in
omJ,irop z:ijin, f preekt welfraest vanzelf . Zcr moet dc dolmin
ofl ,g€heimz.i.nnige wi.jze er:ns onverwacht uit. d€' grond zijn
opgckomcn "De.ooí'spronE v.an. dit. vr:rhoe1 za1 we1 heel netuurii.Jk zj. jn
gev,,eest. De steen kan uj,tÉroarc"l dbor vcrstuiving bJ"oot
gekomen zijn of is well-icht omstreeks 1650 bij de bouw
van ' huizg'n ontd€jkt , t\log niet zo laing g<;leden dacht men
wel, Cat stenen in de grond groeide.n.
Overigens... u kunt het gelovtn bif-nie,t, rnaa.r aIs je er
net e€jn i;peId in pril<t komt er bloed uit de steen!
!'laar is onze uit noordelijl<er streken hierr terechtgekomen
steen inclerdaad eeuwen nadÍen clo.:r hune5edbouwers gebruikt
en nog weerr e€ruwen later dc'ror anciere "heidenen" aIs offer-
steent Ën mogeliJl< daarna door Christenen aIs "steen des
aanstoots" becraven? Qf mi.sschien cebruikt a1s crenssteen?
zou'r.àe,,-ngám sàr.rstapel (.vólgens ri . 'Ëaven het oudó grens-
punt op de zessprong aan de Stulpselcan nabij hêt huidige
recreatietêrrein) niÉ,t op ecn stepel stenen Cuiden?
Voorlopig zijn er nog ipadsels genoeg iond de steen.
tlogelj.jk komen archeologen t.z.ï. ni€ruwe Gegevens op het
spiror. Eón ding is in el-k ge:vel ze ker. De stee n (volgens
J"tr.F. Schilt.met e.en cmtrel( vrn ruim 4,5 meter) sprak en
spreekt noE alti;d tot de verbeelding van dc bevoilkd,riE. '

LodewiJ k I'ianoleon , l(oning van HoIland , zou er eenè met
ziJn paêrd op gÉsprcngen zÍjn en daer :rIs een le;v+n'il
stendbeeld hreb.ben gestaan. Zelf:s.-da.t .e;chte.r .,wordt ín
twijf e1 ge.t rok.i<,en èoó.i àrveren ru j-ters van nu I

Zeker is tenb.lotte ook dat de steen eren niet wÊg te.denken
monunent van, de Lage Vuursche is. llopÉlÍjk gaat men hem
naoí t . meer Vèrs1Étpèn I

t<onklue iez:'t:l'oêil,í.,íJ<"*Í,e...make n rilert.-zov.eel onbeantivóóide
vrogcn. Cr:a! citLcr ik r,chter cle. woorden van de ,tàarnse
a r.ehe oloog D.f . J.,'.. rckkÉr': "t-r is- Ee:c.n bÉwijs dat de
steen aênaOe rVuursche von een hunebëd*iÏf k:onrstÍg is, maar
het is al.leszins urae rschi3nlijk c,at bij,Ee Vuursche hune-
.5edbour,".ers hehllen gewcond !i'

'. tt .' l
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Pleyte , . ii,," ( 19O3) - fl!f:dt,È1:rndsche t,udhecle n. l,er't Fries-

Lànd. - [. éi'cjen'
Pluim, T. (1932). ttit de'Geschie. cnis van Jaorn. -

ï í lve rs um
Raíe:'teiJn, P..'1 . vsn ("ili1f ert" ); ( rgfi) " Gooisèhe cm-ii'r trel<ken,'I. Gr'octe Stéenen. ; Viloruit, Vr'lJziànig

l.iieuwsblad vocr i:Êt Cooi, Fiilversum.
vbderiahdsche Ge;zichtcn, of ef beeldinge.n, be,hoorende tot'' den Tegenweordigen Staat der V(?r€enigde Írleder-

"r Iandeà in d'en jaare 1786 (1792), naor het lerven
' geteèken'd dorrr,-Jan :lulthuis ( Iater cloor J. Gdrdiner

Vi.sscher) en ih het koper gebragt dcar Cêrel
. Fredcrik 3endorp. - 

^m$t€rrdam. :

De oudste.heren en vrouwen van Drakenstein en De Vuursche
heb ik nog niet uitgezqcht, maaFliilfeTFme t6l'6-7llT
interessênt te laten zien dat de heerJ.ijkheid. enige. .
genergties la.ng vorerfdlis van .vader op dochter e7/of
schoonzoon c,n do t de dor,rinet.. H in lópen , cli e van t776 - , .'
L77a predíkant in. oe vuursèh'eT-affiar trouwdè mot. -eên.,
dochte,r.van dc toenmalige @ .

De. Vuu !.s ch e !

nst a ldaa i
doo'r:.,. .' 

.an
1.636,

e Vu
beg raven .

!4ls.r;'
koop ih -.was gchuwd me

Hun Coèhter: '

, Gooiland.
De.ze David had uit zij n
van sffin een dochter

'ii i

fI. Anna Fieijnsï, geb. Ansterdam f6TT, óyerleden 16p1,
mo r-ftffi'uwó van q!'akensteÍn en pb vuursèhèr ..,

't4r. Davld de l,li.ldt, ceb. .\msterdam 1662; overleCen'
6TeêFï729:!liá-ec i é t a ri s van d e,\cl,,r i ra.1i t ei t j t ê:i
Amsterdam , Kanunnik varr 5t . tlariÉ te Ut recht , -'

!"loogheemraacl en kameraar ván 't Groot lríaterschap' '

van l.ioerden en lleesterknaep van de hcutve,..;teriJ van

tweede huweLi i k net Cornelia---

III . Johanna l'iario drr'\'li1dt , Vroui^,e van Drakenstein: en

ffier@r
Jan Carel Scrchmcn t'tuiitiers. ceb. 17O1'' overlc.'den

De Vuursche werd. HiJ-was Schout biJ Nêcht en
ÍlcesterknaaD v3n GooiIand.

Treffic litrecht in 1730 trouwde met

ULt dii huweliik stamt:



I

ïV. Isabella L-ucretÍa tarchnan uiuiitiers, Vrouwe van
1,-EFT6&i-ffi

Zij.huwde te Amsterdan in !751-

Piet€r ^tn th on y codin , Kolonel der
ffi, die daardoor
Dra.kenst ein' en De Vuursche werd.
Uit cJit huwcliik \r.c.;
Piet rgn eLlê Johanna Cr'rdin r geb. Ut recht !753 ,
ovËrlFjcf en t79t, dLe op De Vuurscht 27 earíI I77g
t rOuwde mct
Ds. J€rLmer !linlapcn, geb. L753, ctverJ-eden 1783 ,van t'776 - !778 predj-kant te De vuursche, d,:arna
van Loosdu j-nen (L778 - lVeL) en van ZaltbommeJ..
PÍetroneJ-Ia Joh3nna eociin hertrouwde l,lr" Johan'Jaltnezar 5tr1ck vcn Lt-nschoten en cle zoon van

s()cret.lris ve.n
Utrccht, trc'uwd€. met Èlenrictta liarqaretha Vrttewaal
van Stoetwec(.n, wat i@.-..'.-.-.--...-_.te Loten zien dat het e€Jn Ltti^echts onderons.ie was
geworoen.

CavalLerie. geb.
weer l-l e€r r van

J.U'i. Niermans

o-o-o-o

Onlangs bracht óên van onze le<jen, cle heer Schmidt, ons
een prachtÍg l:loek ter inzage, een gebaar waarvoor wij
hem rl-snog harteli jl< bc dankcn.
In plaets van boel< kunnen we beter sprek€n von een foliant
niet elLeen omdat het zc, íJik 1s, maar ook vanwege cle
uit€rrlijke en inhoudelijke l<waliteit. Het bleek-deel Iff
te zi.jn van lret in 1841 bíj Laarman in insterdarn uitge-
!even standaordyrerl<: De aarclbol. li6rgczÍ jn van hedenclaagse
l.anc - cn vclkenkuní1e.
Dit werk, bcs,taande uit ca. 14 de1en, beschrijft lJijna
àlLes wet e r in 1Bzt.1 op clí,rzê aa rde te zl-en was.
lfle kv.rarnen er nllerlei onderrveirpen in teEen: .ardrijks-
kunde, geschieclcnis (m.n. cultuurSeschièCenis), Ielter-
kunr.Je, oude ambachten, bezienswaarrdigheden, beschrij-
vinsen van steden en dorpen etc.
Decl III van cJeze serj-e, waarin nog de naam vJn de cerste
cigenaar, cle heer Huyr!ecoper, staet, gaat over Ce' Neder-
landen en is inde:rtijd samen mÉt nog ènlceLe delen dcor de
vader van de heer Schmi.clt' op een vcrkoping ge,kocht.
!-iet. is prachtíg gebonclen, is geclrukt op geschept papicr
en !levat schittcrende litho's v6n c.a. Tallenaar.
In het berek bevinc!en zich mèt der hand cc.,schreven korrek-
ties cn fijstcn mit hÉ.t aantal inwonerë van steclen en
dorpen. Deze lij:àt€rn waren er los ingeplakt en konden ver-
vangen wnrden biJ cen volge;nde druk" Grappig zÍjn niet
e l.Iecn cle historische verhal_en Cie in he t l-ro erl< voorl<omen,
maar ock is het interessant om te zicn hoe dun bevolkt
l'.iederlend toen nog $jas. laarn tclde toen 2OOB inraroners,
,^,rïlsterdam 250.CCO en de ir<:1e provincie L!trecht L52.069.
l"le hebben cJit decL rl.Lt v€.É 1 pir.zl-e r c.elezen en misschien
zou het leuk zj.jn om in de to€:kc)mst ór:ns bepealde, frag-
menten hieruit in "'laernér" af te cJrul<ken.

De redakti-e.



IBQEBÓ8LI:1--=--:---
Flaan dag 12 oktober
20.OO uur

lÍloensdaE 18 november::
20.OO uur

l{loènsdag 2 december
20.OO uur

-L6-

Lezing "In het vc€.tspoor van
Vincént van Cogh", door íên van
onze eÍgen IeC,en., dt.. heer:.l!. lronl.-
.:orst.
De hecr.,lrónkhorst h.eeft .,rei,2en
geniaakt.naarr4lle p l.aat áèn waar
Vincent von Cogh gewoond (jn gewerkt
heef t.. Van.. vel€i doó r.:.V in'c eri't cre-
schilderde plikjes nam hij dia'$.
De becloeling ie dat 2 projektorên
niras.t' eLl<aar "zuiien, laten.zien hoe
dc bcroemde scFiitdr.-r'zoï-n e,euw ge-
Ie.den be poalde ple,l<.j ers zag, en hoe
Cie cr nu uitziqn door het oog van
de cafiera. : ..-.
PIaa'ts: !-re t Tref puàt , Ficolaasl<erk,
t< irik t" t raa t 17"

Lczing over "De perikelen' in Gooi-
en Ëemland rond 15OO" .dc,o r
Dr. A.C.J. <le Vrankri.jker.
Hct zaI Cit jaar op l<erstavond 5OO
jaar gele:den zijn dat 3aarn cloor cle
Hollanders tve rd platgcbrand" Ëen
ramp ciie onze stad niot te boven
k$jarn . t'iog ín 775C vllas l.ig rn €.cn on-
.bcte,kr:nd. pl3atsj.r; rnet zo'n 35O
inv/on.Érs. Ëenze.1f de lot was o.a'.
Eemn(j s beochor.en. i'lct ligt dan cok
voor c!e hand cÍat deze lezing in ,

$arncnwèrl<inE mÉt de H.l(. Eemnes
pIaêtsvindt
Ptoatá: De if ÍlmzaaI in het pas
gerestaureerde l<astecl Croeneveld.

t{ct jaarlijksr. ver"uldavohdje o.1.v.
mevrouw C .f4í .S" ,\stro-van Hasselt.
I.v"F. het besteli€in van het vêr-
guldmàt eriaal cn de -peciale
speculaaskoeken is opgave voo ra f
noadzakoli3l<. f;íj verzcteken u daarom
zich ui.tcrli3k zàterdog 1+ november
op te gev€'n bi j dc heer '1 . .lraat ,

Gerrit v.d. Veenlaan 2 (tel. 12523)
of bij nEvrouw c.H. Craotendorst,
Van 3ecthcvenlaan 5 (tÉ1. 13133).
l<ooten. Í 3,-- .p.p "

PLaats: (rnze eÍgen kelderruimte
onder het gcme<,ntehuie.

()- c)- o- o


