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Een
van_de^dingenx_waar_elkej^erkgr
is
dat er onder degenen, die op de ledenavonden hun voordrachten,
meestal met liohtbeelden gei'llustreerd, komen houden. met grote
regelmaat sprekers-uit de eigen kring ;te voorechijn- komen. Dat is
immers altijd een duidelijk -bewija, dat er door indivmduele leden
van de werkgroep .in feite -intsnaief aan de beatudering van de archaeologie wordt gedaan.. Bovendi^n is het-een unieke gelegenheid, om
velen, die we van .nabij kennenr ookr.eeno grondig te leren kennen
op hun.-spe-.ifieke-studieterrein en in hun-eigen-kara&teristieke
belangsteliing; wat net vinden van onderling contact alleen maar
ten goede kan komen en.het beoef enenvyan wetenschap in-een vanzelfsrrekende,- op goede verstandnouding berustende, .-aamenwerking
kan stimuleren0 Ook.onze werkgroep heeft altijd .weer leden uit
de eigen kring met aantrekkelijke onderwerpen naar vore-nzien komen
maar we wi 1-1 en. to oh .nog een-s -nadrukkeli jk het belang daar van oiiderstrepen, omdat we van harte hopen, dat het gaandeweg hoe langer hoe ■
vanzelfsprekender zal worden, dat dit met grote regelmaat gebeurt.
We hebben dus een bizondere retfen, om U met groot genoegen aan te
kondigen een voordracht met dia's door ons jongste bestuurslid
, over het onderwe.rp

R_Q_T_S=J=|=2=g=g=I=Ii=g=|=g=:==I=I===giI=B=S=fl •
2l_t2_^^

20.00-uur>

-'

als--steeds in.zaal II van het'Gebouw der Openbare Leeszaal ,
's Gravelandseweg 55 ..(ylak tegenover de. AVRO-studio) . Introduce"(e)s
zijn mode weer van harte welkom.
De heer Gorter deelt ons mede, dat hij voornemens is, .ons op deze .
avond aan de hand van rotagravures het een en ander over de kenmerken van daze gravures te zeggen, terwljl het vooral ook zijnbedoeling is, om aan de hand van deze tekeningen wat van de religie der
Skandinavie'rs in die periode te onthullen* Althans voor zover zioh
oonclusies laten trekken, Het kenmerk van het Europa der Bronstijd
(waarover een en ander grotendeels ha^delt) is de hcmogeniteit,
cf beter: de rust en de bloei in vreedzaam naast elkaar bestaan.
Dit bracht o.m. met zich mede, dat een religieus besef, zoals dat
in Skandinavie leefde, althans in grote lijnen 66k in ons land verondersteld mag worden', aanwezig te zijn geweesiB.. Op dit punt sluit
datgene wat de heer Gorter voor ons wenst te behandelen, op zeer
welkome'wiize aan bij de lezing, welke Dr, Glazema vorig seizoen
voor ons hield. Wij hopen dat geen onzer leden op deze avond,
waarin een jongere generatie het woord voert, dan in de regel ons
op ziin wetenschap pleegt te onthalen, zal willen ontbreken,,
Mededelingen.van^hgt.fe
Verschenen zijn in zeer aantrekkelijke typografische verzorging
de "Mededelingen van het Museum voor het Gooi en Omstreken", nr.
VIII "(1963^64) - Op een tweetal bijdragen willen wij degenen, die
dit boekwerkje nog niet onder ogen kregen, heel in het bizonder
attenderen: "Vroeg-middeleeuwse vondsten uit het Gooi(6de - 10de
eeuw)" doo^ J.A.Bakker en J, Ypey; voorts "De kwartaire geologie
van het Gooi" door G.H.J.Ruegg. Wij zullen een exemplaar ter inzage
leo-gen op onze ledenavond op donderdag 4 maart a,s. Voor me-u-leden
van 'de vereniging "Vrienden van het Goois Museum" is hot boekje
aan het Museum verkrijgbaar tegen de prijs van f; 3o- «

2S-i=illil_i_i_t
Wij zijn ons'wel.bewust, dat U het voile reoht hebt, een aankondi- '
ging,voor'die datum met enig wantrouwen tegemoet te zien, want waar '
zou men eerder een van harte meedoen met folkloristiachc gebruiken
kunnen verwachten, dan bij een gezelschap, dat zd levendig in heemkunde geinteresseerd is als het onze. Maar U kent de nobele spelregel: als je er uitdrukkelijk bij zegt, dat het gden aprilgrap is
dan is het or ook e*cht geen! Wij archaeologen komen al vaak genoeg
m aanraking met allerlei vormen van goed ,bedoelde of minder goed bedoeldenoem '^ maa2misleiding. En de eerste donderdag van de maand
is nu eenmaal bij traditie onze ledenavond. Nu, kijkt U maar op de
kalender: de eerste donderdag van de maand is dit jaar de beruchte
datum, on welke men de goedgelovige sohare met verlokkelijke aankond-gingen ertoe tracht te bewegen, zich te begevon naar e*n plaats
waar dan vervolgens niets te belcven is, .dan het incasseren van noon- '
gelach. en spottende opmerkingen. Begrijpt U hoe moeilijk wij het neb-ben?. We hebben U n.l. voor 1 april inderdaad iets aan to kondigen
waar U met talnjk genoeg naar kunt opk«men!U herinnert zich allemaal - voor zover U vorig jaar reed* tot onze loden behoorde - nog'
hoe node wij bij onze jubmleumviering do opr:enter van onze werk- '
groep de heer F.E.Farwerck gemist hebben, Nu, op dp pcrr-to donder
dag van de volgende maand zullen wij hem dan eindelijk weer eens in
ons midden hebben, want hij gaat dan.voor ons een voordraoht houden
over het onderwerp: "De Geestelijkc Wereld van onze Vooroudors".
We vinden het prettig , U dit nu al te kunnen meedelen, zodat U de
datum nog eens extra in Uw agenda kunt onderstrepen als 66n, waarop
U zich vrijhoudt voor onze werkgroep. In onze volgende convocatie
nadere gegevens!
Ya n _ o n z § = g | p l ^ g i | 5 ^ i = l J y i i l § l y S
Rest ons dan nog een enkele mededeling- voor onze geologisoh geinteres-

fifgid§B-tv^|efi? legM^&in^^po^lil^^AtHliacfaC1^1!? de westernOmroep- Sport- en Ontspanr.ingsvereniging, bij welke onze leden een
permanente introductie genieten, om in de Kantine van het Teohnisch
Centrum? Amperestraat 10, maandelijks te vergaderen. U weet het:
altijd de vierde vrijdag van de maand!
Kijkt U op onze komende ledenavond speciaal ook eens naar het
boek van Dr.J.I.S.Zonneveld:"Tussen de bergen eh de zee", dat wij
op onze leestafel ter inzage zullen leggen, net is- een boek, bestemd .
voor lezers, die ponder een &eologische sending'te hebben ontvangen, toch belang stellen in de lotgevallen van onze gewesten en in de
gebeurtenissen, die aanleiding gaven tot de vorming van het gebied,
waarin win wonen.
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3_!_i__^s_J_?2_Lf:£_L!__:^ avond! •• ." '.'.Misschien dat wporden als "Schervbnavond" en "Werkavond". sommigen "'
afschnkken of hier-en daar d^'-indruk- wekken, dart het de moeite van
net komen. opdagen. wel niet evenzeer zal lohe'h als bij de. gewone avond
met vo-ordraoht,-die we nu al zovele jaren min of meer*onverariderlijk
gewund zijn.-Misschien, als-men na- lange" tijd- 'eens iets ande'rs probeert-, dat-dit toch' o-ok eerst zijn goed bestaansrecht duidelijk moet"
w bewijzen, alvorens het "in trek" zal komen.. ..in ieder geval, onze
novemberbijeenkomst bleek bij onze leden wat minder belangstelling te
vinden-, ■ dan.we-.de" laatste twee jaren op onze avohd.en gewehd zijn. En
we-zouden daar etelligeen beetje' onder gedeprimeerd'gebleven zijn,
ware hettniet•dat alle aanwezigen het er na afloop over eena waren,
dat.-.het ,bizonder prottig waa- geweest en bealiat voor herhaling vatbaar.
Een indruk,,-die nog beveatigd"werd, dbordat een der aanwezige intro--duce"'a als-nieuw lid-tot-de-A.W.N, toetrad. Of zo'n avond, waar op .,
enkelen van-ona eens laten zien, wat zoal zich in nun verzameling,,
bevindt of door hen gevonden ia en dan met het'verhaal erbij dat daarvan verteld kan worden, komt men als amateur-arcnaeologen snefljer tot.
elkaar dan anders. Allerlei boeiende gegevens en intereaaante vraagatcilingen komen in zeer gevarieerde volgorde en vaak verraSaend .ten
berde en er ontataan terstond boeiende-onderlinge gesprekken en gedachtonwi3aelingen. -Neen, v?g moeten in de toekom3t de mogelijkheden ..
die ••e-r -binnen onze 'werkgroep op dit terrein liggen, bealiat niet
verwaarlozen, al& ia het maar als een bij tijd en wijle eens terugkerend onderdeel van een geheel avondprogramma. We hopen dan ook van
harte, dat wij nog vaak leden van onze werkgroep bereid zullen vinden,
w om ona eens iets van de zich in hun bezit of onder hun beruating bevindende archaeologica te laten zien en er ona iets over te vertellen
of onze eigen gedachten er^ver gaande te maken. Nu moeten we daarbij
zeggen, dat wij van lang niet al onze leden weten, wat zij in dat opzicht eena ten berde zouden kunnen brengen, Uw secretari3 houdt zich
dua, voor zover U vermoedt dat hij het nog niet weten zal, levendig aanbevolen voor meddelingen en auggeatiea.'
Q_iE_:_l£2-—®—§X2_l_i_
U weet het, geen Sinterklaas-in-aantocht en geen op gang komende winter
verhindert ons ooit, ook in december bijeen te komen en traditiegetrouw nodigen wij U dan ook nu weer uit om op
om 20.00 uur weer aanwezig te willen zijn in zaal II van het Gebouw
Openbare Leeszaal, ,'s Gravelandseweg 55 te Hilversum(Vlak tegenover
AVRO-studio). Op deze avond zal

Bl=i_=I_i_i^I_i=24I=Bil=_SiiiI
ona iets vertellen over
Dr. van der oleen bezooht onlangs een archaeologisch congrea te
Warpchau en vernam daar heel wat interesaante nieuwe zaken, die
miaachien niet zo gomakkolijk of snel binnen onze gezichtskring opduiken. Daarover wil hij ons het een en ander uiteenzetten. Uiteraard
hoeven we Dr. van dor Sleon bij de leden van onze werkgroep niet •■-'■ '.-a
te introduoeron. Velen van ons hebben meer dan eens zijn boeiende
en geestige uiteenzettingen b.v. op het gebied van de over veler heren
landon uitgezwermde Amsterdamse glaskralen mede aanhoord of hebben in
ieder geval iets van zijn fascinerende pennevrucht__n gelezen. Hij
deelde ons mede, dat hij ook enkele stenen heeft gevonden, die hem
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voor archaeologische vragen stellen en die hij gaarne eena ter medebcoordoling
wil.laten
zien.
...
_
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.
ona - on hiermee borduron wij dan voort op onze prettige ervaringen
van onz* vorige ledenavond - enkele apecimina uit zijn archaeologische
collectio laten zien en ona daar ieta van vertellen.
Bovendion zijn er in onze werkgroep nog enkele onderwerpon, waarvoor^
wii gaarne de belangatelling van onze .ledon inroepen of waarover wij
met hen van gedachten willen wiaaelon. "Al met al staat U een gevarieerd
programma-te wachten, waarin voor iedes van onze leden veel van eigen
gading
te
vinden
zal
zijn.
.
j;
Wilt U_nu_alvaat_noteren^._
...dat op onze daaropvolgende ledenavond, donderdag 6, januari 1-966
ona beatuuralid Dr. A. Bierhorat, dan woer thuia van zijn laatste
roizon, voor ona e'en voordracht mot dia's zal houden.. Ook hier wekken
aangename herinner-ingen do' beste 'verwachtingen. In. onze. volgende.,
convocatie-meer hierover.'Op onze a,a. ledenavond hopen wij U ook.nog,
wat nadera te kunnen" vert ell en over ona' programma in de naaste toekomat ^n

i_i_m_:5^Ei§^_?~i-^i-2i_^_M2i2^_!Er
Bij het gereedmaken-van dit bericht bereikt oha het droevige nieuws?..
dat op, 18 november j <1.' op negentiehjarige leeftijd ons ..werkgroep-lid
de heer Paul -Christiaan Klein Mclekamp ia fromon. te.. oyerli jdon, wij
bowaren aan hum, die zo levendig geintefesaeerd waa in allea wat de
archaeologie betrof, vele mooie on waardev'olle herinneringen. Door,-.,
zijn verblijf buiten het gebied van onze-werkgroep zagen wij hem niet >
zo vaak ala de mees ten : van onze' andere leden, maar toch was hi j op- .
vallond dikwijls op onze bijeenkomateh aanwezig en altijd ,trof ons
weer zijn geinteresseerdheid, zijn "voor zijn leefti jd _ ppvalleni.e er- ,
varing op archaeologiach gebied en het yeelvuldig blijk ..van zijn- ,. .
activiteit. Degenen,-die de z'omerwerkkampen van de A.W.N, van de ....... ...;
laatste jaren hebben meogemaakt, kunnen mot'grote waarder.ing getuigen. .i,
van zijn toewijding en goede zorgen, waarmee hij'op 'zo uiterat
verdienatelijke wijze tot het welalagen bijdroeg.' Hij ru3te in vrode'...'.
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A_!:_l_ii_J-§^X_^£^
.. .willon wij van ganaer harte al onze leden een in ieder op.zicLt
gelukkig en Voorspcedig 1966 toewenaen. Voor zover toegewijde verdieping in de archaeol.ogie tot de wenaen behoort, die zij aan de aanvang
van eon nieuw jaar gaarne formuleren, hopen wij weer bna beat te,. doen,
mede het klimaat te acheppen, waarin velen in onze omgeving wat dat
betreft volledig, aan hun trekken zullen kunnen komen.
Als werkgroep hebben wij, terugziend over het afgelopen jaar, geen
reden tot klagen. Ons ledenaantal blijft goed op peil, voor onzeprogramma'a bleek over, het algemeen een goede belangstelling te_be
staan, aan nieuwe hoopgevende perspectieven ontbreekt het ons niet.
We twijfelen er dan ook niet aan,.of ook 1966 zal voor onze werkgroep
.weer een jaar van veel mooie en boeiende activiteit worden. Gaarne
doen wij ook nu weer een beroep op ieders gul gegeven medewerking,
waaraan wij ook in het verleden telkens weer zoveel te danken haoaen.
Eerste_biieenkomst_in_het_nieuwe_^a^
Het doet ons veel genoegen, dit nieuwe jaar te kunnen beginnen met
een voordracht van iemand, die bij ona alien_te boek staat als een
bizonder boeiend causeur, n.l-. ons beatuuralid

El_i=4_;-l_I=i=i=I=2-S=i=S
Wij hadden reeds lang zijn toe_i egging, dat hij ookdit seizoen 6en
van onze leden-avonden als spreker voor zijn rekenmg zou nemen, maar
we wisten ook, dat Dr. Bierhorst nog een heel programma van#weer
nieuwe reizen over de vochtige paden van de oceanen uitgeatippeld
had, zodat we ons wel-afvr oegen,- hoe het daartusaendoor nog moge
lijk zou zijn, dat wij weer eena een avond wat van zipn praontige
verLmeling dia's te zien zouden krijgen, vergezeld van die vertel-lingen en toelichtingen, zbala alleen iemand, die het allemaa1 zelf
gezien heeft, die kan. ten berde brenge.n, Maar, zoala we u+al-^^p
mededelen, bleek dit voor Dr6. Bierhorat na zijn terugkomst weer mogeDonderdag 6 j a n u a r i a.s.
(Als altijd is. de avond weer in zaal II van het gebouw der Openbare
Leesztal, 's Gravelandseweg 55 te Hilversum, vlak tegenover de
IvRO-studi?. Aanvang 20.00°uur.) leze keer zal de spreker ons a»n de
han« van zijn dia's meenemen op

ElIi=aMl=III£il=lfi=Bfi=ISXlSI§SII=QHlHlEll
Het wordt dun en een reisverhaal, en een bezoek aan vele imposante
overblijfselen van een oude cultuur, ons wel uit tal van publik.ties
*T vertrouwd maar toch altijd weer opnieuw fascmerend. Kooit koaen
ons leze onderwe?pen zoala b.v. de vondsten in het al der Koningen
en de tempelruines van Loeksor en Earnak, ons z6 nabi], als va^er
we ervan horen van iemand, die ze zelf gezien heeft en die ons a_i
v e r t e l l e n , h o e h i j d a t z e l f o n d e r g i n g . We r e k e n e n d a n ° ° % ° V ° f > _
talrijke opkomst en geven U. ook gaarne weer de gelegenheid, introdu
cer's mee te brengen.
On^e_y^lgende_avond
i«et altiid lukt het ons. ondanke al onze goede wi'l, 0 de ene maand
alte vertellen, wat 0 de volgende maand te wachten staat. Maar ook
Sze kelr zijn wij in die prettige gelegenheid zodat.^ *lle belangstellenden nu al erop kunnen attenderen, dat zl3 tiodig de betrefiende
datum in hun agenda reseveren voor onze werkgroep Dat w0£f ^n ^er
de eerste donderdag van februari a.s. , dus 3 FE, , a.s. Op die aatum

_n1 ^p hper H.DIJFSTRA te Amsterdam voor ons - ook met dia's
PPn voordracht hou en over het onderwerp "DE BRITTENBURG"i;Do spreker
heeft van dit in Tel verdwenen Romeinse Castellum een special o. .studie
gemaaklen wo noorden bizondor plezierige borichten over de wijzd
waar op hij dat onderwerp te berde wect te br.engen,
Arehe!olpgisc^|=in2|gJir
In verband mot de door onze werkgroep voorgenomen archeologische
inventariaatie van de Vechtstreek zullen wij gaarne een zo volledig
mollliike documentatie aanleggen van wat er.al bekend is over oudheidkundise vondsten en onderzoekingen in dit gebied alsmede van de
seschiedkundige gegevens. Enkelen van onze leden waren al zo vriendeliik uit eigen beweging aan de secretaris van onze werkgroep opgave
te doen van hun bekende litteratuur. Maar ieder, die meent, in dit
opzicht een steentje te kunnen.bijdragen, is welkom. We hopen.dan
een van do avonden van het volgend seizoen eens uitvoerig aan dit'on
derwerp te kunnen wijden, ten einde een eerste oriSntatie te krijgen
omtrent wat onze taak in dit gebied zou kunnen zijn.
Nu wij hetjfc^^
zal het U niet verwonderen, te vernemen,- dat het Bestuur van
onze Werkgroep nu al doende is, na'te gaan, wat ons programma dan
zal kunnen zijn. Verschillende sprekers, die zeer interessante Onderwerpen voor ons zullen kunnen behandelen, hebben wij al, "op de korrel"
maar U-weet - we hebben het al meer betoogd - dat niets ons zo lief
zal zijn als VEEL VOORDRACHTEN VAN ONZE EIGEN LEDEN. Nu.is er een
kleine kring, ons alien bekend, bij wie wij telkens weer kunnen aankloppen, en dat doen we dan ook grif, maar het kan zijn, dat er ook
leden zijn, die een aardig onderwerp voor een van onze avonden voor
hun rekening zouden kunnen nemen, terwijl het bestuur daar niet:het
flauwste vermoeden van heeft. De secretaris zal gaarne door de
betreffenden eens aangeklampt worden en verzekert, dat hij -daar alle
aandacht aan zal besteden* Tenslctte: hoe meer wij ze*lf kunnen doon,
hoe duidelijker de werkgroep eigen bloei vertoont!
Gaarne_voortdurend§_aandachtJ_

;

Op pag. 167 van het dezer dagen verschijnend decembernummer van . __^
Westerheem zult U e'en "oproep aan schervenzoekers" aaritreffe'n, die
wij ook al in onze vorige convocatie aan onze werkgroepleden konden
opnemen. Wij bevelen dit onderwerp nog eens van harte in :de levendige
belangstelling van al die leden aan, die de gelegenheid hebben,".bij
de betreffende grondwerken veidverkenningen te doen. Vooral degenen,
die enigszins in de buurt wonen. Mogelijk, dat de gegadigden ook wat
onderling contact zullen kunnen onderhouden om een zo oontmnu mogelijke waakzaamheid te bevorJeren. Onze komende ledenavond ia een
uitatekende gelegenheid, om daar over eena wat met elkaar .te prat.en!
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•In 1520, dus nu alwe'er haast vier en'een halve eeuw geleden, werd
voor het eerst -'tenminste zover-de berichten reiken - bij- extreem
lage waterstand van de -Noordzee, gedurende enkele da-gen een rulne
ziohtbaar,'die uiteraard niet geringe verbazing teweegbracht,-bi j .
de Katwijkse bevolking,- die zO* dicht bij haar woonplaats r maar tegelijk zc* ver van de bewoonde wereld en midden in net water, nooit
iets dergelijks vermoed zou hebben. Sedertdien zijn er meldingen
uit alle volgende eeuwen t6t *zelfs in onze eeuw betreffende dit
ongewone fenomeen, dat de-fantasie van litteratoren en de speurzin
van geleerden wakker maken'kon. Namen als die van Vondel, Grotius, , .
Van Lennep eh anderen komen we tegen als die van grote landgenoten,.
die er hun aandacht aan wijdden.-Een fascinerend gegeven, waarover
tot
ons
groot
genoegen
..-.-..•.,

2i=BIIi==H_iBiE2Si4==SS-=4IiEBBE4_l
voor ons een voordracht zal houden op
onder.de.
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De voordracht zal worden gehouden in onze bebruikelijke zaal-van
samenkomst, ZAAL II van het Gebouw der OPENBARE LEESZAAL aan de
's Gravelandseweg(nr, 55), vlak tegenover de A.V.R.0.7studio. Aanvang
De'heer Dijkstra, die een speciale studie van dit'onderwerp gemaakt
heeft en die d^arover', naar wij vernamen, bizonder boeiend weet te
vertellen, kwam tot de bevinding, dat de diverse meldingen uit de
loop der tijden niet altijd den en hetzelfde gebouw betreffen, maar
drie verschillende. Maar het gebouw, dat in 1520 bij Katwijk gezien
werd was de echte z.g. Brittenburg, een Romeins bouwwerk. In zijn
besorekin* van dit onderwerp, dat geillustreerd zal worden met via
twee projfctoren oP het scherm gebrachte dia's, zal.de heer ^kstra
lm ^itvopris stilstaan bi^ het duikonderzoek dat in 1960 werd mges t e i d " f o i r i e Ve d e r i i n d s e J e u g d b o n d t e r B e s t u d e r i n g d e r ^ s c h i e d e n i s
Na de overweldigende belangstelling, die onze vorige spreker Dr.ll
horst met zijn"leis naar Egypte en de Egyptische Oudheden" ten deel
vie!! nopen en verwachten wij, dat ook dit thema van eige* vaderlandZp (7ee)bodem bii onze leden een goed onthaal zal vinden. W13 geven
ooknu weer gaarne gelegenheid tot introductie ad f. 1.- per persoon.

■>*

0p_3_maarti_de_heer_J_i_Menger
NotPert U nu alvast de datum van onze volgende bijeenkomst? Dat is
™tuurliik weer de eerste donderdag van de maand, 3 maart dus. Voor
Tele avond vonden wij de heer J. Menger voorzitter van de werkgroep
7aanstreek e.o., bereid voor ons te spreken over de met de dag boeien
dS wordlnde archaeologische vondsten in het gebied van deze werk*?oep . Er gaat voor ons alien iets inspirerends .J1 Vf\*+p Vvi^t te
deze ionse werkgroep in slechts enkele jaren tijdstot dtand wist te
brengen In niet^inder van de objecten,.die dank zij *™f^**^ld
en energieke aanpak ons alweer zoveel nieuws lere*d^e£e^.^™
vfiTi ona land in vroege tijden. Degenen onder ons, die hetzi neooen
leelgenomen aan het werkkamp van de A.W.N, te Aaaendelft drie jaren
^leden hetzij in de gelegenheid waren de enorm in de publiciteit
llkomln^tentoonsteninl vaS de werkgroep .ter gelegenheid yanhaar
onlanes eevierd eerste lustrum te gaan zien, kunnen getuigen dat
net i n hoge mate verraasend en de moeite waard ia, wat wij ook weer
op deze ledenavond te horen en te zien zullen knDgen. Een avond,
die geen van onze leden mag overalaan!

BergtJJ 0_afi_4ajiog niet_2Ei_wtot_Kier_£iie_nog:i£er_datai
^?^^lft^

^L^Stt!^

Dt?r^f^oNnetdie

"
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SSSBir^o^-MWdSeeS^ Sohaeologie in oude binnenstedon^, ■
welke circulaire in het laaste nummer van "Westerheem" gestoken
was gehouden zal worden op 26 MAART a.s., een zaterdag due, te
ROTTERDAM. Mogelijk is U deze mededeling temidden van het vole
andere
in i deze
a n d e r e , dat
aa-u
u £ kcirculaire
l e i n e r e mvermeld
i n d e r. O stond,
o k n u niet
w e e rzdk unadrukkeliDk
nnen wo

e e l * s n e i f ' ^ f fi ^ d i g e ^ j L v a n : v e r g a d e r e n w a a r n a e e n u i t e r m a t o
boeienlo voordracht over Sen archaeologiach onderwerp tegemoet zien
In voorts ziin er in het kader van voormeld symposion zoveel tentoon^ I l i n g l n v i n v o o r • A . W. N . - e r s u i t e r s t a a n t r e k k e l i j k k a r a k t e r v l a k b i j ,
dat we ons alien op die dag wel in eon waar-archaeologisch eldorado
zullen kunnen bevinden. We hopen, dat onz*. werkgroep door een tain 3%e opkomst blijk van haar-belangstelling zal willen geven en weten
zeker, dat we niet te veel zeggen als we beweren, dat hun een onvergetelijke dag te wachten staat.
Nee__ooJcjiti_yw_agejigda_n^
. . . w a n t t e r w i j l w i j d i t s t e n c i l z i t t e n k l a a r t e m a k e n , h o r e n we
- en in het komende nummer van "Westerheem" zult U daar meer van
kunnen lezen! - dat het WERKKAMP 1966 VAN DE A.W.N, dit jaar gehouden
zal worden TE AARDENBURG van 16 tot en met 23 JULI a.s., dat is dus
op" iets vroegere data dan de werkkampen van cfe laatste jaren en we
dachten, dat U het prettig zou vinden, het alvast te weten!Ook h i e r
wat ons betreft: hoe meer deelnemers uit onze eigen werkgroep, hoe
liever.
..
.
■M£e_!lii-5_-?-~£
We zijn van plan ieder jaar 66n keer de adreslijst van.onze werkgroep
volledi.g in pnzo mededelingen op te nemen, daar gebleken is, dat dit
een vOortfeffe'lijk middel is, om het contact tussen onze leden te b'evorderen. U kunt deze lijst dan ook hetzij in ons volgende oonvecaat
hetz-ij in een latere aflevering ook voor 1966 weer verwachten. Een
goede gelegenheid voor eventuele kleine onjuistheden, die in onze
gebrumkelijke adresserring mochten zijn ingeslopen, ter attentie van
de- Secretaris te-brengen, die natuurlijk graag de nieuwe lijst'zo •
nauwkeurig en volledig mogelijk zal gereedmaken.

~

li_i!_Sffi
o^!mR??pnnCf taria^t: -?ordQnsstraat 61 , Haarlem, TelHTlTof.
^r# ?n
J i ?'VI
^^^gmeoster.Ai.T-T.N. to Haarlem. Contributie:
ro.~..p,er
kalendorjaar.

^P;groepj^het_gooi_en

. ,.: ... .Secretaris: Th. Brouns, Hilversum, " ■-'-■. .'• •••-•• •-,
i;.:>. ■ • ., ■ 'Taldocklaan 21, Postbus 233, tel. -10873.

l_H^ff5£-^^

In het eerste. nummor van de. jaargang 1966. van "Westerheem"-, dat
dozer dagen'in Uw brievenbus zal be'lahden, stelt Prof..Dr.H.Brunsting
opniouw.de vraag,. naar de juiste ligging van het gebied,: waar zich "
na Al nv-Chr. Priezen govestigd had den in oen " verbid en z.on"e"; bui
ten langs de grenzen van het -^omeiriso Rij'k, en dat zij in 58 weer .
gedwnngen werden te ontruimen na het vergeefso pleidooi van hun'
koningen Verritus en Malorix, die daarvoor een reid naar Rome ondernomen hadden. De kwestie is ook voor het Gooi van belang, want als
een van de mogelijke streken, die daarvoor in aanmerking kwamen . . .
word in' het' verleden o.m. het Gobi gebpperd. Prof, Brunsting oppert
de mogeli jkheid-- en.verwi^st tevens naar uitingon van Halbertsma-,die 'in dezelfde richting gaan - dat de. A.1,T,N. 'ers van de werkgroep
Zaanstreek do^r de vondsten van de laatste jaren in hun eigen gebied
"met. hun neuzen ep hot spoor van de ^nese.= koningen Verritus en
Malorix ge,drukt" zouden kunnen zijn. Een vraagstelling, die weer eens
te meer onderstreept, hoe intrigerend het allemaal is, wat^daar
onvermoed aan de dag is gekomen. Dat geeft ons dan weer een nieuw
motief'om met veel'belangstelling uit to ziennaar wat ons"te wachten
staat
op
onze.
ledenavond
van
•-.
• V ' DONDERDAG-•: 3 MAART a'.,sA . , _
waarop "voor ons de voorzitter van de werkgroep^Zaanstreek e.o. % ..
een voordracht met dia's zal houden over het onderwerp: -••- r

4=S=2=S=I=2=i=2=2=Li===I=2==B=S= ••
Ook d?ze voordracht zal weer worden gehouden'in ZAAL II van het
GEBOUW DER OPENBARE LEE3ZAAL, *s Gravelandseweg 55,.vlak tegenoverde A.V.R.O.-studio". Aanvcng 20.00 uur.
Voor ons'alien heeft de speurtocht naar het verleden, zoals die
in de Zaanstreek in. voile, gang is en waarbij do actieve werkgroep
van de A.T'T.N. aldaar een zo. bizonder vitaal aandeel heeft, iets
uiterst fascinerend, temeer daar het geen geheimis, dat het overvloedige archeologische materiaal, dat daar tot op heden tevoorschijn fs gekomen nog lang niet alles 'is, wat er te vindon is. f
En menigeen van ons voelt de kraclvt'igo stimulans, die er van zo n
werkgroep uitgaat, om in eigen gebied alle aandacht te hebben voor
het nog niet ontdekte en voor de talrijke vragen, die het verleden
ons stelt en waarop het nog ergens een antwoord verborgen heeft.
De heer Megger heeft er ook rekening mee gehouden, dat na zijn
voordracht vele vragen zullen kunnen wordon gesteld en zal yergezeld zijn van twee anderen, die ieder op een eigen gebied bizonder
ingewerkt zijn, zodat or ook voor de meest onverwachte vraag een
gereed antwocrd zal zijn. Zijn voordracht zal niet alleen de vonds
ten van Krommenie en Assendelft behandelen, maar het voiledige
terrein van ontdekkingen in de hele Zaanstreek. T,Tij vertrouwen dat
onze schare belangstellenden zich weer niet onbetuigd zullen laten
en stellen onze leden als naar gewoonte ook nu weer graag in de
gelegenheid,. andere geinteresseerden te introduceren..
ArchajBolo^ischJ^erkk^^
Zoala wij onze leden al mededeelden, zal de A.W.N, ook dit jaar
weer een werkkamp organiaeren en wel van 16 tot en met 23 juli te
Aardenburg. Hoewel de aluitingadatum van inachrijving is gesteld op
15 april a.s., wat dus nog geruime tijd verwijderd lijkt, zouden
wij al onze werkgroepsleden, die dit jaar mee willen doen aan het

onderzoek al'daar dringend willen adviseren, zich zo spoedig moge
lijk aan'te melden, :daar het -aantal deelnemers - en dit wordt
niet geze'gd"als een propaganda-cliche - inderdaad -beperkt is.
De koaten van deelhame bedragen 75 gulden per persoon. Het object, '
waaraan zal worden gewerkt ia een Romeinse bewoning, die gesitueord
is onder een oude begraving. Aanmelding bij het algemeen secretariaat der A.W.N., Iordensstiaat 61 te Haarlem.'
Bat wij-ercwaarde; aan heqhte-n, U steeds naa'st de aankondigingen die
U in "Westerheem" 'kunt lezen,' met' nadruk te attenderen rp de workkampen van de A.W.N, geschiedt op goede gronden. Zij vormen immors
een unieke scholing in de praktijk van- het archaeol#gisch onderzoek
en voor de toekomst- van onze werkgroep kan het alleen maar heilzaam
zijn, als wij vele leden hebben, die daarmee. vertrouwd zijn.
Voor -degenen,t die het kamp niet kunnen meemaken, zullen we dan wel
zorgen,- dat we zo rijk beladen met dia's en informatie thuiskome'n,
dat we er in het. najaar eens een welvoorziene ledenavond aan kunnen
wijden.*
......
En vergeet" U ook niet....
... do JAARVERGADERING van de A.W.N.. Die is al heel gauw, n.l. op
26 maart a.s een za'terdag, te Rotterdam en hiervoor is met het
52f--n-2?
van die
algemeon
s e c r e t a*?
r i an5b^heid
at
d r i ndatum
g e n dsnelle aanmelding.
g e w e nbijs t het
.
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Secretaris:. Th„ Brouhs,
Waldeckl. 21, Postbus 233,
3ilversum.

2£_t£_l£_i5_!*_:J_£_e^^
Het is dan weer zo ver. Voor het laatst in het seizoen 19^5-1966 heboen v;ij het genoegen,. U alien uit te nodigen tot onze traditionele
ledenavond op de eerste donderdag van de maand. Onder de onuitputtelijke hoeveelheid onderwerpen, die de archaeologie ons te behandelen
biedt, meenden wij er ditmaal een te moeten kiezen betreffende een
bizonder boeiende en interessante reeks onderzoekingen, die min og
meer in onze eigen naaste omgeving hebben plaatsgevonden, n.,1. in het
dorp DE MEERN bij Utrecht. Zo nodigen wij U dan uit op

22IBEiBAg=2=IESH=i2ii

als steeds om 20.00 uur, gebouw Openbare Leeszaal, 's Gravelandseweg
55j(vlak tegenover de AVRO-studio), zaal II, voor een voordracht over

4E2B4i2i22I22_ffi=_[2HBiSiI=I_i=2I=-liii_!_=
geillustreerd met diapositieven en te houden door

iM_i=Bi_i=2:_=J2JI2i

verbonden aan het Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
^et is niet de eerste keer, dat mej. Isinga voor cnze werkgroep het
woord komt voeren. Onze leden, die een aantal jaren geleden al bij de
toenmalige A*W.W.N. aangealoten waren, bewaren daar nog goede herinneringe.n aan. Ter inleiding op haar voordracht achreef mej. Iainga ona
het volgende:
Het dorp De Meern ontleent zijn naam aan de Marre of Mare,
een zijtak van de Oude Rijn, die oudtijda noordelijk van het dorp
atroomde. Het deel, dat ala Hoge Woerd bekend ataat, waa reeds lang
vindplaats van Oudheden, waaronder militaire dakpanstempels. Opgravingen in 1830 moeten een kelder aan het licht gebracht hebben, De
herinnering aan deze vondst leeft nog voort, zij het, dat men de
geschiedenis wat verfraait. Vermoedelijk heeft hier een castellum
gelegen, waarvan de plaats nog niet precies is bepaald. Opgravingen
werden in 194-0 ondernomen; deze vonden een vroegtijdig einde door het
uitbreken van de oorlog. Er werd toen een deel van een badhuia gevon
den. In 1957 werd eldera op het terrein gegraven, in 1960 werd aan de
tegenwoordige Caatellumlaan een opgraving verricht. Een muurfunderingst
spoor van het badhuis werd ontdekt, alsmede enkele andere aporen van
gebouwtjea en fragmenten beeldhouwwerk. Aan de Caatellumlaan beatond
de belangrijkate vondat uit achtereenvolgende oevers van een geheel
verzand riviertje, met schoeiingen en diverse Romeinse vondsten,
een groot deel daarvan daterend uit de tijd, toen het kamp werd
ontrpiimd. Zij leveren het bewijs voor een systematische en ordelijke
ontruiming.
aaarne zun en wii weer een talri jke opkomat zien op deze laatate
letenavond "an dit seizoen.. In de komende maanden zijn W13 overigene
niet van plan, stil te zitten.. Wij zullen trachten, in mei nog een
EXCURSIE voor onze werkgroep te organiseren. Daarover kunnen wi3 U
dan misschien op donderdag 7 april a.s. al alle gegevens verschaffen.
Een ander punt, dat ons bezighoudt, is het ^"^V S r?eit dat
beknopt - huishoudelijk reglement voor onze werkgroep. et *eit, dat
zoiuist op de Algemene Ledenvergadering de goedkeuring is geheoht aan
een n!euwPhuishoudeli3k reglement voor de A ,W ,H. geeft ons een *°oie
gelegenheid, iets uit te werken, dat daar zo goed mogelijfc «P aansluit.
Wii -open dat dan in het komende najaar op een van onze eerste ledenavonden aan U ter bespreking en ter bekrachtigmg te kunnen voorleggen
En voor zover we niet meer de gelegenheid zullen hebben het Persoonlijk te doen, wensen we al onze leden van harte een prettige vakantie
toe-.
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Aan^de_aanvang_van_een_nieu^^^

Nu iedereen-weer tPT»n_r--*« -•

overal om ons been w^deMkenJn lien'v ae,'d'aeen Weer korten ^
donkere-avonden-seizoen' ontwaken ook w? de aanvan« ^an een.nieuw
gaan.een aanvang maken met h!f™ °°k W13 uit onze zomerslaap en
ma. Wij hadden he? plan gehad ol-nT^X^- eeBi' nieuw P'°gram^ meer excursies te organiferen'voof „« *de vakantie-periode een of
m a a l z o v e r w a s , v r o e f e n w f o n / ^ a n a a n w e z i g e n . To e n h e t e e n exoursiea niet'lievef in de tfid ^J™ ^ °*het °rganiSeren van
activiteit buiten fll „„i, ae.1::L3d yan onze op voile toeren ziinde
i s h e t n i e t v a f o k t o b l f ^ o t i r m e t 6 ! 2 0 ^ ^ - 1 3 * 6 11 Va l l e n ' ^ s l o t t e
k e r w i j z e k a n m e n i n d i e P e r i o d e h e e ^ w ^ V 3 * w i n t e r v ^ w. z . r e d e l i j best lenen voor een 'gellaagae Lour^P 1 agfn verwach^n, die zich"
sie bijgeval een onderwerp heeft J fl " ZSker wana?er zo'n excur-,
zoals een mueeum-oolleolie kin men tA een.g°ed dak beschermd is,
jaar geschikte data vinden.' 6l Wllleke«rig het hele
2£nt oons J__l_nfiLH!iS8^ehe^oheolo^e_te_5e£_Haag
K g1enCgoedeid:e1ouezift*^n^ 2* *«^*~« gekregen, of " de tentooLteliinl van Russische JIL^^5^^ ^ganiseren naar
Haag gehouden wordt^ifvefa^ln8 dn|°hefaV^ S^f te Den
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U kriigt on „pE °PGEA™ ™ DE DUINENABDIJ TE KCKBlSra fselSe)
zien 3f?P n dn?? avond/en zeer uitgebreide reeks kleurenaia'f te

Sg^p.^fnelr ^VTr^ _%" ^ 890ret«lB ™ ^
ultzonder?^1^^*6 ^denburg, da* door'iedereen die het weten kan
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kortcm'wa?6er'zoal

g__g."_S?-S en3op^ndPwl^af aS werkkaip. Daarbij is ook de

^ri^fa^onrvooffnslelf oedoeld U, .Is ^^-^en

reeks pogingen, om buiten onze werkgroep iets over on ^

S?S_!S''4Mffi-£S,W« • E-_:S_-.i&vorm van amateuriame hehhen, maar nog geen A.W.N.-leden Zie
hen zal deze avond zeer inatruotief zitin. ndrukwekkende
Een van de excuraiea van dit werkkamp gmg naar de ^f™^e^
opgraving van de Buinenahdij te Koksi3de in Belgie. We ^aakten van
deze gelegenheid georuik, ook daar een serie dia s van te scnieten,
we!keSU efn idee fuller, kunnen geven van wat hier gaande is en welke
naar we hopen menigeen ertoe zullen aansporen, daar ook zeli eena

' -

Ovefilen^zouden wij U willen aanraden, het veralag van'de sprefcer.
van deze avond in het laatste nummer van "Westerheem" - de erhn
geplaatate illuatratiea waren reproductiea van een viertal van de
kleurendia'a, die U deze avond te zien zult krijgen - nog eens
vluchtig door-te oladeren: U komt dan de dingen, waar het op deze
avond over gaan zal al hij voorhaat in kort hestek tegen.
Een huiahoudelijk_reglement_yoor_onze_werkgroep
Zoals wij al eerder mededeelden, ia het .onze hedoeling, onze leden
op een van onze eerstkomende avonden een ontwerp voor een aummier
huiahoudelijk reglement voor onze werkgroep voor te leggen ter
goedkeuring...De hedoeling ia, - dat het eventueel met ingang van komend
verenigingajaar in werking zou kunnen treden.
~
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Secretaris; Th. Brouns,. Hilversum,
Waldeckl. 21, Postbus 233, Tel. 10873.
Sen van-de -verlangens., die zoala U weet bij ona leven, ia, te bereiken, eat -onze: werkgroep zelf er gaandeweg in alagen zal , met
eigen krachten - bestuur en leden - op een boeiende en bevredigende
wijze naar jaarlijkse cyclua voordrachten te verzorgen. Wij hebben
in het verleden vaak een beroep gedaan op de welwillendheid van
o.m." beroepsarcheologen, aan wie we vele bizonder boeiende voordrachtavonden te danken hadden. Maar we realiseren ona enerzijda wel degelijk, dat het eigen^ij.k gepaater zou zijn, onze beroepaarrheologen slechts dan uit te nodigen, wanneer wij hun een veel talrijker
gehoor kunnen verzekeren, dan het nog niet uitbundig grote ledental van onze werkgroep garanderen kan (op dit gebied zou miaaohien
in samenwerking met andere verenigingen of in groter A,W.N.-verband
nog heel wat verdienstelijks te realiseren zijn), anderzijds menen
wij, dat het als een goed blijk van geanimeerd eigen leven kan wor
den beschouwd, wanneer er velen in ons midden zirjn, die zich zodanig
in een bepaald archeologisch. atudiegebied hebben ingewerkt, of die
interessante reizen hebben gedaan, waardoor zij in staat zijn, ona ..
van hun bevindingen en ervaringen te laten profiteren op een wijze,
die ons alien kan aanapreken. Y/aarmee we natuurlijk niet willen
zeggen, dat wij ook in de toekomat voor het aantrekken van onze
sprekers niet over de grenzen van ona rayon heen zullen kijken.
Maar we zullen toch heel graag in de eerate plaata onder onze eigen
mensen blijven rondk.ijken en we zullen het als een verheugend
resultaat beschouwen, als we eens een kee.r op een geslaagd seizoen
zullen kunnen terugzien, waarvan we kunnen zeggen, dat we het
helemaal zelf verzorgd hebben. Hoever we het in dat opzicht in dit
seizoen kunnen schoppen, is nog gedeeltelijk een open vraag. Gaarne
herhalen we hier nog eens, wat we al eens vroeger - en' gelukkig
niet zonder resultaat! - gezegd hebbens wie van onze leden meeht,
een hele of gedeeltelijke avond voor ons te kunnen verzorgen, laat
die zich met een gerust hart aanmelden bij de secretaris van onze
werkgroep en we zullen er alle aandacht aan besteden. Ook in het
lopende seizoen hebben we daarvoor nog wel avonden txeschikbaar, al
hoeft niemand zich ongerust te maken, dat we die niet in ieder ge
val zullen weten te vullen als voorheen. Hoe dan ook, het doet ons
bizonder veel genoegen, dat wij thans ook voor de tweede avond van
dit seizoen onze spreker weer in onze eigen werkgroep hebben kunnen
vinden en wel iemand,. naar wie velen stellig weer met grote belang
stelling zullen uitzien n.l.
DR.

A.

BIERHORST

(bestuurslid van onze werkgroep), die ons ditmaal aan de hand van
kleurendia's zal meenemen op een archeologische reis door

!J_=JJ_M-_l_J^
op DONDERDAG 3 NOVEMBER a.s,, Zaal II Gebouw Openbare Leeszaal,
's Gravelandseweg 55 (vlak tegenover de AVRO-studio), aanvang
20.00 uur. Intruductie is als ateeda toegeataan tegen het beacheiden entreegeld van f. 1.- per peraoon. (Mogen wij een drin
gend beroep op onze leden doen, hier de hand aan te houden; we
hebben nog p^annen genoeg om ook de kleinae bijdrage aan onze ^
geldelijke middelen op prija te blijven stellen!). Zal het nog
nodig zijn, Dr. Bierhorst bij onze leden aan te bevelen? De laat
ste keer dat hij voor ons een voordracht.hield - in het vorige
seizoen - was onze zaal z6 afgeladen vol, dat we er vomr het eerst
sedert lang zenuwachtig van werden. We vermoeden, dat het deze
keer wel niet minder zal zijn, maar daar zullen we met het plaatsen van stoelen wel tijdig rekening mee houden. Laat dus niemand
zich afvragen, of er geen plaats meer zal zijn. Er wordt voor _gezorgdi Zoals we ook zullen zorgen voor de aanwezigheid van A.W.N.folders en aanmeldingsformulieren ten behoeve van die introduces,
die op deze avond naar we hopen meteen maar besluiten zullen, lid
van onze vereniging te worden. Doet U ook daa"r weer eens extra Uw
best voor, want bij ieder plan , dat het bestuur onderling bespreekt wordt het ons duidelijker, hoeveel handen wij nog te kort
komen!

l__.s__2SI^^
We brengen op deze plaats ook onzerzijds nog gaarne even m herinnering, dat op zaterdag 12 november a.s. de A.W.N, een excursie
organiseert naar de fascinerende tentoonstelling* "Historiscn.e
Schatten uit de Sovjet-Unie", van welke gelegenheid tevens gebruik
zal worden gemaakt, om een kleine reunie te doen plaatsvinden voor
de deelnemers aan de werkkampen 1965 (Dokkum) en 1966 (Aardenburgj.
Zie hmerover het inlegvel in de laatste aflevering van "Westerheem"
Tot uiterlijk 3 november a.a. kunt U Uw aanmelding nog inzenden
aan de-heer'M. van Hoogstra-ten, Krommedrijk 235, Dordrecht. Vergeet
het niet'!!! Hoe vaker zo'n excursie een -eclatant auccea .wordt, hoe
groter de animo zal worden, er meer te organiaeren! En het feit,
dat er een goede rondleiding zal zijn, ataat er borg voor, dat we
deze onvergeteli jke-tentoonstelling al*a het ware "met dubbele ogen"
zullen kunnen zien.
^

netr Tigt In" ona voornemen, als laatste agendapunt voor onze decemberbijeenkomat een concept van een (beknopt!) huiahoudelijk regle
ment voor onze werkgroep aan de goedkeuring van onze leden te onderwerpen. Wanneer we het daarover eena kunnen worden, zouden. we
het met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1967 van kracht kun
nen doen worden. De bedoeling is o.m. te komen tot een regelmatige
jaarlijkse verantwoording in de vorm van jaarverslagen, balans en
kasverslag van ons bestuur aan zijn leden; mededelingen van de
kaacommiaaie, beatuuraverkiezingen, een gefixeerde. datum voor
deze voor een gezond verenigingaleven zo belangrijke zaken in de
vorm van een jaarvergadering - die in principe geen voile avond
hoeft te vullen - en wat diea meer zij. We zullen ona beat doen,
het concept Eiishoudelijk Reglement tijdig tevoren aan onze leden
te doen tqekomen.
LAATSTE NIEUWS
Op uitnodiging van de werkgroep "Kennemerland" bij monde van
de heer C. Roodenburg zal de secretaris van onze werkgroep , de
neer Th. Brouns op woensdag 2 november a.s. te Haarlem zijn
voordracht met dia's over het kamp 1966 te Aardenburg en de
opgravmgen te Koksijde, waarm'r'e ons 'aeizoen in de eerste week
van oktober werd ingezet, opnieuw ten beste geven.
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te vertonen van zijn reizen door het nabije Oosten. We hebben deze
zo spontaan geboden med/ewerking bizonder op prijs gesteld en willen
niet nalaten, ook op deze plaats de heer Hoogland nog eens hartelijk
te danken voor het feit, dat hij ons op zo verdienatelijke wijze
toen een.avond met bizonder veel bezienswaardigs heeft weten te verachaffen.
_?_L.£_*_.f_I__i opnieuw...
Dr. Bierhorst is inmiddels tot ons aller genoegen weer "de oude"
en zal dus nu op
Donderdag 1 december a.s.
des avonds 20.00 uur in het gebouw van de Openbare Leeszaal aan de
s Gravelandsev/eg, Zaal II, zijn uitgestelde -voordracht met dia's""'
geven over
We menen niet, dat deze avond nog nadere a.anbeveling nodig heeft
\J gezien de reputatie, die Dr. Bierhorst als spreker en verteller van
persoonlijke reiservaringen heeft. Introducers (entree f. 1.-) zijn
weer welkom. Aanmeldingsformulieren voor de A.W.N, leggen we klaar.
52£_l_:r_ia_L5__[_n_^
Denemarken
Aan de rij van sprekers uit ons eigen midden komt voorlopig nog geen
einde en dat is ook precies, wat we ons van dit seizoen voor onze
werkgroep vo.orgesteld hadden. Ook voor januari verklaarde zich weer
een van onze" leden bereid, voor ons een avond te verzorgen, h.l. mej.
E. Schutte, die al sedert jaren te Deventer woont maar op haar uitdrukkelijk verzoek steeds lid van onze werkgroep is gebleven. Zij
heeft een uitgebreide reeks dia's van het archaeologisch zo boeiende
Denemarken en zal ons over haar reisbelevenissen in dat land, speciaal
op archaeologisch gebied, vertellen. We komen hier nog nader in onze
volgende convocatie op terug, maar meenden er goed aan te doen, het
U nu al mede te delen, zodat U met genoemde datum rekening kunt houden.

I?ii__:lii_2£_i__:_!_i_^

Tenminste , dat hoopt het Bestuur, maar de leden zullen erover moeten
beslissen. xiet werkg oepsbestuur heeft een ontwerp voor een reglement
uitgedokter'a, waarin o.m. een suggestie voor een nieuwe naam van de
.'^ werkgroep ia opgenomen en waarin voorta een aantal voor de hand liggende zaken als doel van de werkgroep, samenstelling bestuur, ledenver[i,gadering, rekening' en verantwoording, periodieke verkiezing bestuursleden, de procedure bij vacaturea enz.enz. worden geregeld. net werkgroep;
bestuur'. is-het gemakkelijk onderling eens geworden over dit ontwerp,
dat dezer dagen aan het Algemeen Secretariaat van de A.W.N, zal worden
ter inzage gezonden en na acoordbevinding van die zijde aan onze leden
ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Wij wilden hierbij als volgt te
work ga'an en we hopen , dat iedereen het daarmee eena kan zijn; tegelijk met onze convocatie voor onze januari-ledenavond zullen wij alle
leden van de werkgroep een gestencild exemplaar van ona ontwerp toezenden. Zij hebben dan ruimachoota de tijd, het te beatuderen. Op onze

ledenavond van 5 januari -zullen wig dan, voorafgaand aan de voor
dracht van'mej^ Schutte, onze leden de gelegenheid ge^en, nun
woraen gearac'iT 01 maien aeze. £_uua-.'U',e__xj^ o uaauu^ _,_- v^_t)c?v*--_.i-cj

kunnen worden aangebracht, zal- vervolgens het ontwerp in zijn geheel
in stemming worden-gebracht.- Indien aanmerkelijke aanvmlling of wijziging nodig wordt -gedacht - wat overigens niet in de lijn der verwac-hting ligt r zal op de.; betreffende punten -het. ontwerp nader worden
uitgewerkt en na. ter Ybeoordeling aan het. Algemeen Secretariaat te
zijn toegezonden in zijn nieuwe vorm op de bi'jeenkomst-, die daarna "
volgt in februari a.lsnog in':f?.temaing worden gebracht, waarna het
dan terstond yan kracht zal-kunnen worden. Uiteraard is er geatreefd
naar een reglement, dat.nauwkeurig rekening houdt met debestaande
statuten en huishoudeli jk reglement -van de A.vi-'.TT.
_t_l_i_J0._: i_;:__L- YaH__!;e__t 0n_: ll_2^- i;i_y§_l:-_i_ie5§_:_
/ >
Op woensdag 14 december a.s. zal in de ac:''terzaal van de Diependaalde kerk (Diependaalselaan HO) te nilversuin de heer "D. van der Ivieulen,
voormalig-Ambaaaadeur van de Nederlandse liegering in Arabie een'voor
dracht houden over een door hem kortelings ondernomen reis naar Yemen,
waar hij de ruines bezocht heeft van .. het -voormalige paleis, dat eens
door de koningin van Sjebah uit hetBi jb...lve'rhaa'l zou" zijn bewoond
geweeat Alle leddn van onze werkgroep zijn bij deze voordracht van
h a r t e w e l k o i r u Z i j b e g i n t o m 2 0 . 0 0 u u r. D e b e c r e ff e n d e z a a l i s g e m a k kelijk te vinden aan de achterzijde van de kerk. Met erkentelijkheid
vermelden we, dat we deze introductie danken aan. de vriendelijke
bemiddelin'g' van ons lid de heer Hoogland. We h:open, dat velen van
deze unieke gelegenheid, over een z>;er .boeiend onderwerp geinformeerd
te worden, gebruik zullen kunnen mak'en.

_T_:2_:2Si_ie5_:__?5B_[i_:.§r2_!'i2_
Ook de geologisehe 'studiegrDep".'"die door de'"samenwerkiiig van onze
werkgroep. met de plaataelijke afdeling van de Eon. Ned. Natuurhistorische V-ereniging en met de Omroe-p Sport- .en .Ontspanningsvereniging

(O.S.O.) .indertijd tot stand kwam, bevindt' zich weer midden in een'
actief en aantrekkelijk seizoen. Op de maandelijkse leden-bijeenkomsten, die plaatsvinden in het Gebouw van Het Technisch Centrum der •
nederlandse Radio-Unie, wordt regelmaitig aandacht besteed aan
scneikunde en aan het determineren van gesteenten, terwijl-op "elke"
avond een spreker een bepaald onderwerp uit de geologic uitvoerig
toelicht- en aan stenenverzamelaars. ook de gelegenheid wo^dt gegeve'n
apecimina uit hun verzamelingen net elkaar te ruilea of aan belong-'
stellende medeleden ten gescnenke te geven. Wie van onze leden nadere
mlic-.tingen wenat, kan daarvoor terecht bij de secretaris vpq onze
werkgroep.
■

I

M
3

P*

Te^ei°08?3? 21' P°SttU3 233'

S
4 ^verleden
J r _ B _ ezal
1 l ^behnrpn
a K ^ _ .p„S
lS!e
d e n \het
" ^ " Jaar
- - n 1966
t e sweer
tellen,
totn _
het
l k'l 6waaroP
gedaan. Natuurlijk moeten we dan WW™ dMr ZiJn intrede zal heb^
wedervaren van onze werk^rriPn ?n J etl? even te^gdenken aan het
We hebben glen reden t^llL * periode> die «<**» ons ligt.
in een conftant goede belang if^ wer^roe? ^agzioh verheugen
met genoegen conftateren dff!i ng V?? haar leden; we kunnen ook

van nieuwfLderis L^hXlLrbl?^teSoinS/e,de^^ke opkomst

werkgroep onder d vel T r^il! Z03 duid^iDk, dat onze
van onze streek draseh haar 111 ft ' f1 tesame« het culturele leven
_.aar bestaan op deToorte S P^?tS,me- ere lnnefm* en dat men van .
sassH

ssETi

s ? v,

i

ESS

. ?■

iS£?Fw»°*Kg? nil-

een keer gedaan kunnen worden. En zo zien we dan ook het nieuwe iaar
w^?eV1S 6en p6?i0de ^..naar we hopen verdere groei en het ve?amlteuristische h™^1*-tiatieVT ±n ^ belan^ ™n%hn\loellnZe
^ t e _ ^ i l l i ^ Va n d e a r c h e o l ° g ^ ^ o n s g e b i e d . M e t
fplfl iniTM!
^el^gstellmg
van jaar
onze
leden zullen
wij annalen
er ongetwijfeld
slagen,
van 1967-een
te maken,
dat in de
van
onze werkgroep met lof genoemd kan worden. We zullen doen wat we
kunnen, om er het beste van-te maken. En ook buiten de archeologie
wensen wi3 al onze leden in hun persoonlijk leven, in al de dinien
die hun Jer harte gaan, in alle verhoudingen waarin hUn leven zich
aispeeit van narte een gelukkig en voorspoedig 1967.
2n52__?!:_:_!j_:_Mi£enkomst_in het nieuwe jaar
4an het begin van dit seizoen hebben wij als een van de dingen, die
w*e wel graag eens zouden willen zien gebeuren genoemd, dat.er nog
eens een heel seizoen zou kunnen worden gevuld met voordrachten,
verzorgd door eigen werkgroepleden. Hoewel we en toen niet dadelijk
aan dachten, dat dit seizoen wel eena het .eerste zou kunnen.worden,
waarin ons dat lukken zou.,, merken we nu toch, dat we al een bizonder
goed stuk op weg zijn.in die richting. De eerste helft van onze ledenavonden in dit seizoen hebben we ermet het eindigen van 1966 alweer
opzitten en van maand tot maand waren het onze eigen werkgroepleden,
die met hun voordrachten en het vertonen van hun dia's onze avonden .
wisten te vullen. Het doet ona daarnm temeer genoegen, dat wij ook
het nieuwe jaar kunnen inzetten met een avond, waarop een van onze
leden voor ons een voordracht zal geven, Ditmaal is dat

ii-[_=_=i_b_=I5S2SSi=:ll=:P21I?Si

die, ook al woont zij in een heel andere streek van ons land,.op
eigen verlangen deel bleef uitmaken van onze werkgroep en die
==E===S=^=i=i=i=:£=i=i=i==5==£=s_^_u:=|_r_i; i_9_6_2
in zaal II van het Gebouw der Openbare Leeazaal, 'a Gravelandaeweg
55 (vlak tegenover A"VRO-studio)voor ons een voordracht met dia's zal
houden over het onderwerps
Aanvang 20.00 uur. Introductie a f. 1.- gaarne toegestaan. n0uders
van Cultured Jeugdpaspoort gratis welkom.
Een archeologische reis door Denemarken is iets, dat velen van ons
op hun verlangslijstje hebben staan. Denemarken is in dat opzicht
een bizonder boeiend land, waar zeer veel te zien is, dat op hoogst
boeiende wijze verband houdt met de archeologie in »ns eigen land,
terwijl ook in vele andere opzichten, niet het minst landschappelijk,
het van een onvergetelijke bekoring is. Mogelijk, dat op deze avond
enkelen van ons het vaste voornemen zullen maken, dit punt van hun
verlang&ljstje nu maar eens gauw in de daad te gaan •mzetten. Het is
zeer de moeite waard, er op deze wijze eens uitvoerig aan herinnerd
of over geinformeerd te worden, wat er toch eigeniijk zo goed als
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dergelijk nieuw werkgroepsreglement had ^^ ^^ __ Er
te zijn en wel om *e volgende red^> d^ ° geweest, die eigen reglemenzijn in de loop van de jaren a^Zll±fl liin los van elkaar ontstaan
t e n h e b b e n o p g e s t e l d . ^ e z e ^ - f / ^ e Z f ^ ^ ° w e r k g r o e P. H e t D a g e l i j k s
a l naar de eigen behoeften van e ^^ overisens geheel vrij latend
Eea t u u r v a n d e A . W. N , a d v i a e e r d e - o n s - - o n e o v e r i g e n s ^ _ ^ + ^ j ^ ^
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t advies al dan niei: te vclgen - om, eigen ™£f_f ^&£8e*
te stellen alvorens het te hebben vergeieKeu « mogeliik eenzulks om te bereiken dat er ook op dit terrexa zoveel *oge£j ^
held zou worden geschapen. Bit zou ook ayce^pmaa£0pfte zunen gaan
strekken van eventuele andere werkgroepem, die benoelte zuiien B*«
kriieen aan een eigen reglement. Gevolg gevend aan dit verzoek heeft
de sfcretlris van onze werkgroep de daarvoor in aanmerkmg komende
^ecretari^en Ilngeschreven met het verzoek, inzage temogen hebben in
Te oil nun werkgroepen bestaande of ontworpen reglementen. Wl] zullen,
zodra3wij op defe wijze daartoe in de gelegenheid gesteld zijn, zien
wat ^ij nog kunnen doen, om onzerzijds zoveel mogeli0k eenheid te
scheppen. Set is niet uitgesloten, dat wij dan nog regelingen zullen
opnemen, die anders wat ons betreft ook nog wel tot een later stadium
hidden kunrmn wachten. In ieder geval is uitstel hier dus allerminst
afstel. Wij zullen met bekwame spoed de zaken afwerken en U zodra wij
daartoe in de gelegenheid zijn - na onderling overleg in ons eigen
werkgroepsbestuur ■ - ons definitieve ontwerp voorleggen.
In
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Misschien is sch-ervenavond niet het juiste woord, omdat er gerust ook
andere zaken dan scherven op de proppen kunnen komen. U weet, dat wij
in ons vorige seizoen eens de proef hebben genomen met een avond, waar
op leden van onze werkgroep hun vondsten of voorwerpen uit hun archeo
logische verzameling meebrachten en ons daar iets over vertelden. Ondanks het feit, dat niet iedereen die toegezegd had, uiteindelijk ook
kwam opdagen, werd het een zeer gevarieerde avond, waarop van^alles
te zien, te horen en te bediscussi-er-en vie^w'-Wo 'vvaretr he'b ei dan crbkr
terdege over eens, dat we zoiets toch eigenlijJc als het kan ieder sei
zoen eens een keer moeten arrangeren.- DaT- wtLllten we dus hu op de-■"eerste
aandonderdag van februari (2 febr.J weer doen. Het bestuur houdt zich
bevolen voor een berichtje van die leden[^0
•Len, op deze avond i e t s
te berde te kunnen brengen.. Gaarne veel
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zien bij de secretaris te'melden, waanneer zij op deze avond iets teQ
berde kunnen brengen. Vorig jaar waa het, on'danks ■ de nog bescheiden
inbreng die eerste koer, een buitengewoon gezellige en geslaagde avond
waaruit voor velen een hele boel te leren viel. Vanda-ir, dat we gem'eeiid
hebben,- het ook in dit seizoen eens 6en keer opnieuw te moeten doen.
Als er een atijgende lijn > in te brengen is, en daar twijfelen wij niet
aan; dan zal met het ee'nmaal per seizoen 'houden van zo'n avond een
nieuw bizonder aantrekkelijk stuk traditie aan ons opgewekt groepsleven kunnen worden toegevoegd en dan zullen we geleidelijk hoe langer
hoe meer de weg weten te vinden, om van zulke avonden echte hoogtepunten te maken. Laat u niet door- een overmaat van bescheidenheid
weerhouden om met uw eigen vondsten en stukken uit 'uw verzameling op
de proppen te komen. Wij zijn allemaal bescheiden amateurs en - zoa-ls. &
een bekend Nederlands volkslied het uitdrukt - "dat willen we weten'".!.
?l!J.Si__i-2-2___!5_l'_3--S5-:SS
Wij zijn nu definitef besloten, U het ontwerp voor ons werkgroeps
reglement ter discussie en goedkeuring voor te leggen op onse eei'.stvolgende bijeenkomst Pp donderdag 2 maart a.s.; het liefst hadden wi3
deze zaak riug op onze "f ebruari-avond mede op de agenda gezet. et
bleek echterV de valreep niet doenlijk, het ontwerp, dat^we hebben ,
ui teed ok ter-* nos: z6 ti idig gestencild te krijgen, dat wi. het u a^u
tegflSk met deze convocatif zouden hebben kunnen.f ^ *^^dlchtig
letereen ruim de tijd zou ^bben gekregen, het zelf nog «ens aaadach
te bestuderen, alvoerns met ae ^^^^^^^^e^iiL 0p de avond
g e c o n f r o n t e e r d t e w o r d e n . E n o n z e I ff ^ ^ ^ ^ ^ a l o t t e 1 h e b b e n w i j
van 2 februari zelf leek ona niet deal ^or?e februarimaand van
het jaren z6nder zo'n reglement gedaan da ^_*e ontwerp tegemoet
IS

ui^e^^

oonvocatie.

Hernaaldeli^k wordt er door leden van o-e ™^*~*^l±%r
wat meer aandacht te gaan oesteden aan het orbani laagde excursies,
Men herinnert zidh met erke^^^f eid enkel. zeer g | ^ ^
die onze werkgroep in het verleden organifaeerae ^ Qp deze
dat het niet bij mooie ^erinneringen bli3±t. ^D ^ excursie prowens, die onder onze leden leeft, in^n ®£ ™!L ooi de suggesties van
g?amma op te stellen. G^" z^a» Jnze eigen xdeeen kunnen toetsen.
onze leden vernemen, opdat we dxe " rekening houden en
Zoveel mogelijk zullen we d^ m^t alle veriang n we Qok
indien het voor een Practische ^f ^ff0^ n, 0m tot een gezamengaarne samenwerking met andere ^^kgroepen zo , ^ komen# Laat
lijke aanpak voor die ^Deoten, die zulks nodig ri^hting hebt.
dus gerust iets van U horen, als TJ ledeeen m

_Geologische
H _ i - 2 i Studieclub„ ^ v p r
eeworden
is
er
0maat onEe werkgroepjaandeweg^weer nieuw^leaen ^g^-aj--^
ook°omdardrheschikhare tijd en de animo *a_

wel van het eene seizoen op he andere va^ ^ &@ geologisohe stu
)

geologische_cluo^^.
i n het
h e t leven
l e v e nis i «geroepen.
? e r ^ ^ i e ^ Deze
^dle G
e o l o g i s o h e Ve r e n^i g ^i n gwaarvan
, «a™

^-^^3- S2-S-S- *ssrs_sis—"e ^iogie

trouwens' ook heel wat deelnemers
dat er ook niet heel gevorin het bizonder tot diegenen die
^ t b e g i Ta f a a n . D a t w i i n i e t z e g g e n a a , — ^ e n g o e d a a n h u n
lerde amateur-geologen onder zitten en dat a welTjewuBt z6 gehouden,
trekken komen. Maar de sfeer in deze gro p ^ vreemd pakhuis. zou
dat geen enkele begitmeling zich er een " d@ geologie v00ral wor
We weten bio
aie liicu ^j-^^ _•—_—
■cermeti en w~___*»--.--o--»
,..0+ ^^p -hpp-infase zo uc uucu _._.u"7 7- .

er alles aan gedaan, om juist die °e-^a terecht kan om zich wat
de moed erin houdt, te wetenkriCgt waar men ^ ^ 8tap
verder te verdiepen en zonder tiaag te wora n amateur_aroheologen ._
op stap kan voortschri0den in dit ook ™°* £^*en worden gehouden in +.
zo hizonder fasoine-rende terrein. De bi^eenKom^; h t niet-va- -ti
principe op de vierde vrijdag van ie r »"dcfntrum der Nederlandse
k a n t i e s e i z o e n i n d e K a n t i n e v a n l « t Te c h n i s c h C e n t r u m ^ m i n

^fmeer^oigtnf

^SoS^oS-E*£&-£

™^^°

™lJ?^

f?rgltLl?rvanifeeSefnkoift%-rdtSOdrore1en la^g_S«^TOt

spreker een bepaald afgerond onderwerp uit *e f £?^° *f^rdt in
met demonstratiemateriaal of projectie. a& de koffiepauze wordt in
kleine groepjes onder leiding het determineren van steensoorten beOEfahd, waarna de avond wordt afgesloten met een zeer po-pulair genouden - en ook voor de gevorderden zoals de ondervinding leert uiters-c
genoeglijke, soheikundeles, uiteraard in verhand met de geologie. .....
Er worden regelmatig excursies georganiseerd, zowel naar- geologisohe .
instituten of boeiende verzamelingen, als naar nabije en verre vindplaatsen, voor welke laatste al naar de verwijderdheid van het object
de duur van de excursie varieert van een halve dag tot twee dagen
(weekend). Van lezingen en lessen worden steeds -na:.afloop gestencilde sametovattimgen aangeboden. Contributie voor deze werkgroep f. 5.- •
Alle verdere inlichtingen bij de secretaris van onze archeologische
werkgroep.
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Seer.s Th. Brouns, Hilversum,
Waldecklaan 21, Postbus 233?
Tel. 10873. .
Onze

Maart-bijeenkomst

'.

Het seizoen 1966 - 1967 is alwe.er een heel eind gevorderd. Mogelijk
zullen diegenen onder onze leden, die er niet zo gemakkelijk toe
komen, werkgroepsbijeenkomsten te bezoeken, zich door de bizonder
aardige foto-, welke '"De Gooi- en Eemlander" van onze vorige keer
gehouden schervenavond afdrukte, ge.inspireerd vpelen, eens wat gemakkelijker op te komen dagen.* En dan vallen ze op
DONDERDAG 2 MAART 1967
met hun neua in de boter, want op deze avond zal ons werkgroepalid

_?__!_._.__. f_L_L_L._i_._t_J _Li _L£_._L_L_L_:-._L]_
ons aan de hand van kleurendia's meenemen op een verkenningstocht
door het verre verleden van

g===I===X:_:==£==__g____=:g

Als steeds ia deze voordrachtavond in zaal II van het Gebouw der
Opaneare Leeazaal, 's Gravelandseweg 55 te Hilversum(vlak tegenover de AVRO-studio), aanvangend om 20.00 uur. Introduce^ e)s zijn
weer van-harte welkom, wanneer zij er geen been in zien, het peil
van onze geldmiddelen met een gulden te doen rijzen.
De spreek3ter van deze avond, mej. Mariet J. Francken, werd in 1955
afgevaardigd naar een congrea in Colombo, de hoofdatad van Ceylon.
Le anderhalve week-, die er lag tuaaen het einde van dit congres en
het vertrek van de boot heeft zij kunnen benutten voor het maken
van een.reis naar de twee "lost cities" in het noordelijk deel van
het eilands Anaradapoera en Polonaroewa. Eerstgenoemde atad werd
gesticht in de zeade eeuw voor Chriatua en waa gedurehde meer dan
duizend jaar een belangrijk centrum; Polonaroewa werd daarna de
hoofdatad van het eiland* Later zijn deze steden.geheel in verval
geraakt en overwoekerd door het oerwoud. In 1820 werden hun ralnes
door de Engelsen ontdekt en zij hebben deze steden geleidelijk laten
uitgraven. Tegenwoordig worden ze door talrijke toeristen bezocht.
De spreekster zal ons het een en ander van deze oude steden en ook
nog van enkele andere merkwaardigheden van Ceylon laten zien.
-De geschiedenis van het eiland is zeer oud en interessant. Wij Nederlanders hebben dan nog in het bizonder belangstelling voor de 17e eh
I8e eeuw, omdat wij het eiland toen "in bezit" hebben gehad. Daaraan
herinneren nog enkele dingen, die op deze avond mede ter sprake zul
len komen.

S®_i_w_:_;!__?ri2_:P_!I_:_?i^£_l't

Na afloop van de voordracht van mej. Francken willen wij dan gaarne
het reglement voor onze werkgroep aan de orde stellen. Het kan zijn,
dat de vergadering weinig moeite heeft met het voorstel van het
werkgroepsbestuur, het kan ook zijn, dat er zoveel bedenkingen,
amendementen en wat dies meer zij aan de orde komen, dat wij op
donderdag 2 maart niet-klaarkomen met dit reglement. -°at laatste
zal wel niet het geval zijn, maar je kunt nooit weten; De tekst van
het door het werkgroepsbestuur voorgestelde reglement wordt op een
afzonderlijk blad hierbij ingesloten, zodat al onze leden de voile
gelegenheid hebben, een en ander eens rustig te bekijken, alvorens
ter werkgroepsbjjeenkomst te verschijnen. Zoals U zien zult heeft
het ontwerp twee dingen, die terstond in het oog springen. Het een
is, dat het impliceert een naamsverandering van onze werkgroep. U
weet allemaal, dat we met de naam, die we tot nu toe hadden, niet
erg gelukkig.zijn, niet omdat "Archeologische werkgroep Het Gooi
en Ommeland" niet juist is, maar omdat zoveel verenigingen, bedrijven, mstanties MHet Gooi", "Het Gooi en 0>hmeland", "Gooi en Eemland"
of een variant daarvan in hun blazoen hebben geschreven, dat men
zich geenszins gemakkelijker herkenbaar maakt, door zich ook zo te
noemen. Het bestuur heeft daarom gedacht, er goed aan te doen, U
voor te stellen, dat we voortaan zullen hetenjArcheologische
werkgroep "Naerdicklant", waarmee we dan tevens de herinnering
levendig zouden kunnen houden aan de oude gouw, die in haar
grootste uitbreiding sterke verwantschap vertoonde met het rayon

6. LEDENVERGADERING
art. 14s Het Bestuur roept een ledenvergadering bijeen, zovaak het
dit wenaelijk oordeelt, doch ten minste eenmaal per kalenderjaar.voor een z.g jaarvergadering, op welke het.verantwoording.aflegt over zijn.werkzaamheden in het voorafgaand
v e r e n i g i n g s j a a r.
art. 15; Op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 der leden van
de werkgroep ia het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen
van een ledenvergadering binnen een termijn, niet langer
dan e'en maand na ontvangst van het desbetreffende verzoek.
art.16s Besluiten worden ter ledenvergadering genomen met gewone
meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij ataken der
atemmen bealiat de voorzitter.
art. 17s Elk jaar wordt door de ledenvergadering een kaacommiaaie _.
benoemd, beataande uit twee leden en een reaerve-lid. Haar
bevindingen worden ter.jaarvergadering aan het oordeel der ,
leden onderworpen.
7. BESTUURSVACATURES
art. 18s Een beatuuralid kan te alien tijde aftreden.
art. 19?.. Indien een bestuurslid, dat:reglementair aan de beurt van
aftreden is, zich herkiesbaar stelt, wordt zulks vermeld
in de agenda van lie be&reffende jaarvergadering.
art. 20s Het Bestuur heeft 'het recht, in de oproep voor iedere
ledenvergadering, welker agenda de voorziening in een
bestuursvacature vermeldt, 66n of meer candidaten voor
te dragen.
art. 21s Tenminste vijf werkgroepsleden kunnen door middel van een
schriftelijke -mededeling aan de secretaris voor iedere
bestuursvacature een tegencandidaat stellen.
art. 22s Indien het Bestuur meent, dat aan voorziening in 66n of
meer vacatures geen behoefte bestaat, kan het deze voor
ziening met goedvinden van de ledenvergadering achterwege
laten, mits zulks niet in strijd komt met het in art*8van
dit reglement bepaalde.
art. 23s Indien het Bestuur het gewenst- a_-ht, dat zijn ledental
wordt uitgebreid, kan het daartoe opiiederetledsnyergadertng
van deiweikgroep een voorstel in stemming brengen en na
aanvaarding zijn candidaten stellen, mits zulks is aangekondigd in de convocatie aan de leden voor de betreffende
vergadering.
art. 24s Indien het Bestuur in zijn gaheel aftreedt, zal in alle
daardoor ontstane vacatures afzonderlijk worden voorzien.
De leden van het afgetreden Bestuur kunnen afzonderlijk
worden herkozen.
art. 25s Een aftreden bestuurslid blijft met de uitoefening van zijn
fuiactie belast totdat een opvolger de opengevallen plaats
heeft ingenomen.
8.WIJZIGING REGLEMENT
art. 26s Wi-jziging van dit reglement geschiedt doer de ledenver• gadering op schriftelijk tevoren aan de leden gedaan
.. voorstel van het Bestuur of van tenminste vijf leden.
art. 27s De ledenvergadering bepaalt, op weIk tijdstip de wijziging in werking zal treden.
9. IN WEEKINB TREDING
art. 28s Dit reglement is in werking getreden op.........
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Secretaris! Th. Brouns,
Waldecklaan 21 , Postbus 233,
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Op de eerste donderdag van april valt volgens traditie de laatstte
van onze voordrachtavonden. In mei is het immers vaak al te uitbundig voor jaar, om nog indoor-attractie.s te organiseren, waar dan dit
jaar nog bijkomt, dat de eerste donderdag in mei samenvalt met de
Nationale Gedenkdag. We sluiten dus onze reeks ledenavonden van het
seizoen 1966 - 1967 af op
Als altijd aanvang om 20.00. uur. Plaatss Zaal II, Gebouw Openbare
Leeszaal's Gravelandseweg 55 te Hilyersum( Vlak tegenover AVRO-Studio)
Het doet ons bizonder genoegen, dat ook voor deze avond een van de
eigen leden van onze werkgroep bereid bleek, voor ons- een voordracht
te houden. Daarmee.zal dus. het seizoen 1966-1967 in de annalen van
onze werkgroep vermeld blijven als het eerste seizoen, waarin eencomplete" reeks eerste donderdagen van. zeven'opeenvolgende maandendoor onze leden zelf werd verzorgd. Deze keer is het dan de heer

■_L_,2_:„_:„Y__U_' _L_L_L. __LL_I_§
uit Blarmcum, die ons veel wetenswaardigs zal weten te vertellen over
T E" X E L
Meer .dan 100.000 vreemdelingen logeren per jaar.op Texel. Zij genieten
er van de mooie landschappen en onder hen zullen het slechts enkelin- -.gen zijn, die belang stellen in de archeologie van het eiland. Toch
zijn er enkele belangrijke -vindplaatsen, waaruit heel wat te. voor-achijn gekomen ia. Het staat vaat, dat Texel reeds in.de Steentijd
bewoond werd. Voordat het eiland zijn intrede zal doen in de 'historie
heeft tot in de nege'nde eeuw bewoning zijn sporen er achtergelaten
als het ware om de archeoloog van heden te prikkelen tot onderzoek...
Hoewel zelf .geen archeoloog, hoopt ons medelid de heer J.A. van der
Vlis op 6 april a.s. ons lets over Texel's o&idste oudheden te kunnen
vertellen, dat voor ieder archeologisch geinteresseerde de moeite
waard zal zijn. Hij zal- ook enkele andere ohderwerpen met betrekking
tot Texel ter sprake brengen. De voordracht zal met dia's worden '
opgeluist'.rd en voor zover de tijd het toelaat zal er gelegenheid
tot het stellen van vragen zijn.
Gaarne wekken wij al onze leden nog eens extra op, juist bij dit
waardig besluit van een levendig seizoen door hun ^anwezigheid blijk
van belangstelling te geven. Als altijd zullen wij ook weer gaarne
introduceTe) s verwelkomen, mits zij van hun kant zo vriendelijk
willen zijn, onze middelen te steunen met een bijdrage van f. 1.In de vroege morgen van 5 maart j.l. werd door de heren Dr. Bier
horst, De Ronde en Pos een veldverkenning uitgevoerd in de Vechtstreek
Het eerste object van hun onderzoek was een hooggelegen terrein ten
zuiden van de weg van Tienhoven naar het Kraaiennest, gemeente
Breukelen, ter hoogte van de Rietveldsebrug. Het betreft hier een
boomgaard, die v66r - van de weg af gezien achter - een boerderij
ligt en die ongeveer een meter hoger ligt, dan de omringende weilanden. De heer De Ronde wist van de bewoonster van de boerderij te
achterhalen, dat de nu lager gelegen gedeelten in vroeger tijd
/waren afgekleid, zodat de nu hooggelegen grond 66n geheel ia geweest
met die omgeving. Het onderzoek leverde nieta op, tenzij men een negatief reaultaat ook een reaultaat noemt en dat moeten wij veldverkenners toch wel doen. Ook een omgeploegde akker leverde geen vodstje
op, nog geen scherfje! Als men de topografische kaart bekijkt heeft
dit terrein een enigszins rondachtige vorm. Gezien de samenstelling
van de grond (rivierklei) is het niet onmogelijk, dat we hier te doen
hebben met een oude meander van de Vecht.
^e tocht werd voortgezet naar het 17e eeuwse huis te Weerestein

Weerestem ligt op de reenter Vechtoever in de gemeente Loenen,
op de plaats yan de oude grens of weere tussen Holland en het
b ti c n t. In h e t l a n d a c h t e r d e z e b u i t e n p l a a t s i s i n 1 7 6 0 b i i s r ^ fwerk een oude lijkkist gevonden met de stoffelijke resten van een
| l t P Weerestem
( N i f * a r i a £ fhebben
d g ' 1 9gestaan
1 7 ' ? l z - (Kastelenboek
9 ) « Vo o ^ s z o
u h i eUtrecht).
r h e t o uHet
de
slot
prov.
buiten en de omliggende terreinen worden gerestaureerd en opnieuw
aangelegd..Rondom het huis waren graafwerkzaamheden uitgevoerdmaar
van funderingsresten van een ouder gebouw: waar naar uitgekeken werd
was niets te bespeuren op dit .moment. Dat Wii niet zeggen, dat ze
er met zijn-, maar het water verhinderde dieper te speuren dan tot
op ongeveer een meter. Ook in het terrein achter de buitenplaats
worden graafwerkzaamheden verricht. Maar ook hier vonden onze drie
verkenners buiten de pijpenkopjes niets vermeldenswaards. - Van het
gral van de bisschop is hier niets meer te vinden. De 1 :*tste eie;enaresse heeft in 1966, irj. welk jaar zij stierfl, nog een stukje
grond van 50 bij 100 meter gelegateerd aan Paua Paulua VT. Dit
legaat werd echter niet aanv\ard. Weet iemand van onze leden moge
l i j k i e t s o v e r a r c h i v a l i a b e t r e ff e n d e d e z e b u i t e n p l a a t s ?
iet-versl:ag--van-deze-verkenningstocht, zoals wij het hier geven,
lsuitermate bekort, omdat wij nu eenmaal een zeer beperkte plaats-ruimte tot onze beschikking hebben op dit 6ne stuk papier.Vandaar
dat wij U veel bizonderheden moeten onthouden en vooral ook heel
wat humor, waarvan het ons toegezonden stuk doorkruid was. De drie
neren hadden hun tocht ondernomen met in gedachten de mogelijkheid,
dat er m dit gebied iets aan te treffen moet zijn dat wijst op
activiteiten van de Romeinen langs of-op de Vecht. Maar de Romeinen
zijn er healiat (nog???) niet aan te paa gekomen. Er werd nog een
bezoek gebracht aan de plaats, waar Dr. Renaud in 1965' voor de R.O.B.
een onderzoek heeft ingeateld naar de grondalagen van het slot te
Mionaen. De bij deze opgraving verplaatste grond wordt nu gebruikt
voor het verder bouwrijp. maken van het terrein. Ons drietal raapte
hier wat scherfjes Siegburger en blauwgrijs aardewerk op en dat was
dan weer dat. Wat overigens de vraag betreft, waar ea?gens in dit geoiea van de Vecht zich Romeinen zouden kunnen hebben opgehouden of
sporen,zouden hebben kunnen achterlatens misschien zijn er andere
werkgroepsleden, .die daar gedachten of suggesties over hebben. Dan
zullen de drie bovengenoemde heren daar graag wat van horen, waar
stellig tijdens de koffiepauze of na afloop'van de bijeenkomst van
onze werkgroep op 6 april a.s. gelegenheid voor zal kunnen worden
gevonden.
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Het aeizoen 1966 - 1967 is. alweer een heel eirid gevorderd. Mogelijk
zullen diegenen onder onze leden, die er niet zo gemakkelijk toe
komen, werkgroepsbi jeenkomst.en te bezoeken, zich door de bizonder
aardige foto-, welke '"De Gooi- en Eemlander" van onze vorige keer
gehouden achervenavond afdrukte, ge.inspireerd voelen, eens wat gemakkelijker op te komen dagen.1 En dan vallen ze op
DONDERDAG 2 MAART 1967
met hun neua in de boter, want op deze avond zal ons werkgroepslid
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ons aan de hand van kleurendia's meenemen op een verkenningstocht
door het verre verleden van
Als steeds is deze voordrachtavond in zaal II van het Gebouw der
Opantekre Leeszaal, 's Gravelandseweg 55 te Hilversum(vlak tegenover de AVRO-studio), aanvangend om 20.00 uur. Introduce^ e)s zijn
weer van-harte welkom, wanneer zij er geen been in zien, het peil
van anze geldmiddelen met een gulden te doen rijzen.
De spreekster van deze avond, mej. Marie* J. Francken, werd in 1955
afgevaardigd naar een congrea in Colombo, de hoofdstad van Ceylon.
De anderhalve week-, die er lag tussen het einde van dit congres en
het vertrek van de boot heeft zij kunnen benutten voor het maken
van een.reis naar de twee "lost cities" in het noordelijk deel van
het eilandsAnaradapoera en Polonaroewa. Eerstgenoemde stad werd
gesticht in de zesde eeuw. voor Christus en was gedurehde meer dan
duizend jaar een belangrijk centrum; Polonaroewa werd daarna de
hoofdstad van het eiland* Later zijn deze steden.geheel in verval
geraakt en overwoekerd door het oerwoud. In 1820 werden hun riaines
door de Engelsen ontdekt en zij hebben deze steden geleidelijk laten
uitgraven. Tegenwoordig worden ze door talrijke toeristen bezocht.
De spreekster zal ons het een en ander van deze oude steden en ook
nog van enkele andere merkwaardigheden van Ceylon laten zien.
■Ue geachiedenia van het eiland is zeer oud en interessant. Wij Nederlanders hebben dan nog in het bizonder belangstelling voor de 17e eh
loeeeuw, omdat wij het eiland toen "in bezit" hebben gehad. Daaraan
nerinneren nog enkele dingen, die op deze avond mede ter aprake zul
len komen.

Q^l-W^I^groejisreglement

Na afloop van de voordracht van mej. Francken willen wij dan gaarne
net reglement voor onze werkgroep aan de orde stellen. Het kan zijn,
dat de vergadering weinig moeite heeft met het voorstel van het
werkgroepsbestuur, het kan ook zijn, dat er zoveel bedenkingen,
amendementen en wat dies meer zij aan de orde komen, dat wij op
donderdag 2 maart niet klaarkomen met dit reglement. -°at laatste
zal wel met het geval zijn, maar je kunt nooit weten; De tekst van
het door het werkgroepsbestuur voorgestelde reglement wordt op een
afzonderlijk blad hierbij ingesloten, zodat al onze leden de voile
gelegenheid hebben, een en ander eens rustig te bekijken, alvorens
ter werkgroepsbijeenkomst te verschijnen. Zoals U zien zult heeft
het ontwerp twee_dingen, die terstond in het oog springen. Het een
is, dat het impliceert een naamsverandering van onze werkgroep. U
weet allemaal, dat we met de naam, die we tot nu toe hadden, niet
erg gelukkig.zijn, niet omdat "Archeologische werkgroep Het Gooi
en Ommeland" niet juist is, maar omdat zoveel verenigingen, bedrijven, mstanties "Het Gooi", "Het Gooi en O-umeland", "Gooi en Eemland"
of een variant daarvan in hun blazoen hebben geschreven, dat men
zich geenszins -gemakkelijker herkenbaar maakt, door zich ook zo te
noemen. Het bestuur heeft da^.rom gedacht, er goed aan te doen, U
voor te stellen, dat we voortaan zullen heten,Archeologische
werkgroep "Naerdicklant", waarmee we dan tevens de herinnering
levendig zouden kunnen houden aan de oude gouw, die in haar
grootste uitbreiding sterke verwantschap vertoonde met het rayon

van onze werkgroep, ook al is het nu weer niet zo, dat de grenzen
van ons rayon, zoals dat onlangs door het Hoofdbestuur mede in overleg met de aangrenzende ..'werkgroepen isrvastgesteld.
Een tweede opvallend punt in het ontwerp , dat U bij deze wordt
voorgelegd is ongetwijfeld, dat U er misschien opmerkelijk veel
NIET in geregeld vindt. Waarom'staat er niets in b.v. over het
beheer van materiaal, over vondstmeldingen en no& zoveel andere
zaken, die in een archeologische werkgroep bizonder belangrijk
kunnen zijn? Wel, maakt u .zich niet ongerust, het is allerminst
omdat we dat geen belangrijke zaken vinden. Maar het uitgangspunt
voor het opstellen van bijgaand ontwerp was, dat we in de situatie
van dit moment menen, dat het de werkgroep schade kan doen, als
enkele heel summiere regela niet vastataan en worden nageleefd. Die
hebben we dan ook om te begi&nen in dit ontwerp neergelegd en het
zal u weinig moeite koaten, zich ervan te vergewiaaen, dat. het
reglement ,te. alien tijde zal kunnen worden uitgebreid met al die
artikelen en hoofdatukken, welke in het belang van een goede werk-groepsactiviteit om toevoeging vragen. Zo rekenen wij in de komende
jaren vast op veel grotere activiteit op het gebied van veldverkenning. Nu kunnen we daarover al op voorh^nd allerlei theorieen
hebben en die in reglementen neerleggen, maar het gevaar is groot,
dat men dan reglementen maakt, die met de eisen van een feitelijke
practijk onvoldoende- rekening houden. We geven er dan ook de voorkeur aan, thans niet meer te regelen, dan wat ons op het ogenblik
hoogst noodzakelijk voorkomt en tegelijk een grondslag te leggen,
waarop kan w'orden voortgebouwd bij wat er ook in de toekomst in onze
werkgroep te regelen zou mogen zijn in een eigen reglement. En -.eerlijk, we hopen, dat in de toekomst b.v. de veldverkenning zozeer
i£ de voile aandacht van al onze leden zal gaan komen, dat het wel
noodzakelijk zal zijn, het effectief maken ervan aan strikte spelregels te binden. Maar zover zijn we op dit moment echt nog niet.
Althans zo werd er in het werkgroepsbestuur oVer gedacht. Als de
leden er anders over denken, zullen ze dat ongetwijfeld niet onder
stoelen of bankeh steken. Een ount tenslotte, dat de leden van het
bestuur toch ook in deze vorm hebben willen vastleggen, is dat zij
hun functies niet' als functies voor het leven wensen te beschouwen.
Er is naar be3treefd, enerzijda vernieuwingen in het beatuur niet
te abrupt te doen geschieden, anderzijds de mogelijkheid volkomen
open te hebben, dat nieuwe functionarisaeh de wacht zullen kunnen
aflossen, wanneer daar hetzij door het aftreden van een vo^rganger,
hetzig. op ander motief aanleiding toe bestaat.
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Het Bestuur van de Archeologische Werkgroep "Het Gooi en Ommeland"
heeft de eer, de leden voor te stellen, het hieronder volgende
ontwerp voor een werkgroepsreglement - tevens inhoudende naamsverandering van 'de werkgroep - te willen goedkeureh.

S=I=_f=£__I=l=I=I=S
1. naam' en zstel.
Art. 1s De werkgroep draagt de naam s Archeologische Werkgroep
"Naerdincklant".
Art. 2s Zij is gevestigd ten huize van haar secretaris.
J.. DOEL
Art. 3s De werkgroep stelt zich ten doel, binnen het algemeen
kader van het bepaalde in Stituten en Huishoudelijk Regle
ment der A.W.N, een goede verstandhouding en nauwe samenwerking tusaen haar leden te bevorderen.
Art. 4s De werkgroep tracht dit doel te bereiken
a) door het op regelmati-ge tijden houden van ledenbijeenkomaten met het karakter van voordracht- of werkavonden,
dan wel excursies;
b) door het doen van verkenningen en onderzoekingen,
c) door al die .-wet'tige middelen, welke tot het gestelde
doel dienatig kunnen zijn.
3. LEDEN
art. 5s Leden van de werkgroep zijn uitaluitend A.W.N.-leden (hier
onder mede begrepen A.W.N.-jeugdleden), woonachtig binnen
het aan de werkgroep toegewezen gebied of door het Hoofdbestuur der A.W.N, aan de werkgroep toegevoegd.
art. 6s Stemrecht binnen de werkgroep bezitten alle leden.
4. MIDDELEN
art. 7 s De niiddelen van de werkgroep bestaan uit s
a) de haar door de Vereniging ter beschikking geatelde
gelden;
. b) vrijwillige bijdragen van leden en derden en andere
toevallige baten. Deze.laatste kunnen o.m. worden verkregen door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies
alsmede uit subsidies.
5. BESTUUR
art. 8s Het bestuur van de werkgroep bestaat uit een oneven aantal
peraonen, tenminate vijf, door de leden uit liun midden
gekozen.-De leden van het bestuur-worden benoemd en ontslagen doer een ledenvergadering van de werkgroep.
art. 9s Door de ledenvergadering wordt uit het beatuur een voorzitter gekczen. Het bestuur kiest uit zijn eigen midden een
vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penninmeester zijn verenigbaar.
art.10s De voorzitter dn de secretaris vertegenwoordigen de werk
groep naar buiten.
art. 11;Het Bestuur vergadert zo dikwijls daartoe aanleiding be
staat, doch tenminste tweemaal per jaar.
art.12s Het Bestuur neemt alle besluiten met eenvoudige meerderheid
van stemmen der ter vergadering aanwezige bestuursleden.
art. 13s ITaarlijks :.±rasdttvolgens al^apeiisch rooster 66n bestuurslid
af. Het is terstond herkiesbaar.

6. LEDENVERGADERIN'G
art. 14s Het Bestuur roept eon ledenvergadering bijeen, zovaak het
dit wenselijk oordeelt, doch ten minste eenmaal per kalenderjaar.voor een z.g jaarvergadering, op welke het.verantwoording.aflegt over zijn.werkzaamheden in het voorafgaand
v e r e n i g i n g s j a a r.
art. 15; Op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 der leden van
de werkgroep is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen
van een ledenvergadering binnen een termijn, niet langer
dan e*e"n maand na ontvangst van het desbetreffende verzoek.
art.16s Besluiten worden ter ledenvergadering genomen met gewone
meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staken der
stemmen beslist de voorzitter.
art. 17s Elk jaar wordt door de ledenvergadering een kascommissie ^
benoemd, bestaande uit twee leden en een reserve-lid. Haar
bevindingen worden ter.jaarvergadering aan het oordeel der ,
leden onderworpen.
7. BESTUURSVACATURES
art. 18s Een bestuurslid kan te alien tijde aftreden.
art. 19?.. Indien een bestuurslid, dat - reglementair aan de beurt van
aftreden is, zich herkiesbaar stelt, wordt zulks vermeld
in de agenda van de be&reffende jaarvergadering.
art. 20s Het Bestuur heeft het recht, in de oproep voor iedere
ledenvergadering, welker agenda de voorziening in een
bestuursvacature vermeldt, e'en of meer candidaten voor
te dragen.
art. 21s Tenminste vijf werkgroepsleden kunnen door middel van een
schriftelijke -mededeling aan de secretaris voor iedere
bestuursvacature een tegencandidaat stellen.
art. 22s Indien het Bestuur meent, dat aan voorziening in e'en of —s
meer vacatures geen behoefte bestaat, kan het deze voor
ziening met goedvinden van de ledenvergadering achterwege
laten, mits zulks niet in atrijd komt met het in art*8van
dit reglement bepaalde.
art. 23s Indien het Beatuur het gewenst- a&.ht, dat zijn ledental
wordt uitgebreid, kan het daartoe optiederetledenyergade.ring
van deiweikgroep een vooratel in stemming brengen en na
aanvaarding zijn candidaten stellen, mits zulks .is aangekondigd in de convocatie aan de leden voor de betreffende
vergadering.
art. 24s Indien het Bestuur in zijn gaheel aftreedt, zal in alle
daardoor ontstane vacatures afzonderlijk worden voorzien.
De leden van het afgetreden Bestuur kunnen afzonderlijk
worden herkozen.
art. 25s Een aftreden bestuurslid blijft met de uitoefening van zijn
fuiactie belast totdat een opvolger de opengevallen plaats
heeft ingenomen.
8.WIJZIGING REGLEMENT
art. 26s Wi-jziging van dit reglement geschiedt door de ledenver• gadering op schriftelijk tevoren aan de leden gedaan
voorstel van het Bestuur of van tenminste vijf leden.
art. 27s De ledenvergadering bepaalt, op welk tljdstip de wijziging in werking zal treden.
9. IN WERKINS TREDING
art. 28s Dit reglement is in werking getreden op........

