-10Brandt, K.H.
Froger, prof.Ir.

Burgemeester dor gem.

J.H.
Ifoogendijk, Mej.
Drg.þ.¿.
Rogt, N.J. de
Sprongor, Ivlr.

v. WatervLletstr.6l

lilr.H.

Burg. dor gemoonto

ïtlal, fr,L.T.v.d,

?TJlrð rhÏin qrnblnö

NIEUl¡irE TEDEN.
oude

Delft

Secr. der

h5

Moordrecht
De

gemeente

v.Hogonhoucklaan 62

lft

Voorburg ftÌ.

IJ

olírWi sttrisc l¡t-Þ evenLging

Geervliot

i

Goervlie
rs

t

oor ìe

Frouintit

-: "ir,

:¡:iir r. ìr iJì:

BUITENGEIÏOON TTD.

' r i 'r '
i'1.r"

Gerooento Loerd.am

o-o-o-o_o_o_o-o_

o

Aân de leden en bu I teng owono
1e den t die hun con tr
bu ti e over 1 91+B nog n 1e t he b
ben be taa 1d t word ve r o
to r vermij ding van 1nc a s s o ko s ten do
zo te vo ldoen d oo r
torting of ove r s chr ij ,\/ ing op po s troken
1ng ng 1 7 91 ¿ 1 t
n v de penningme o ter. Kor
to Voo rhou 1 t
,
.\¡O
Gra
or 1 Juni

)

t

¿\y

t

fri

dactie

.bcchn:i.schc,

vcl.ìt¡.:-ld inct
mocili;khcclen w¿rs he t
i'c,<ìac'bir; cnnroi;ir1i;lr iLct
r,.,¿".Ufirr¿¡cnblacl
eer"der a.an
Ittfl6n tc cloe:t .i;<>el,_oiren
Zi j hoo¡, t c cirter
, d ir..b de enke J-e cîagen, ii,c ll,.e; de
den s leohts re s I

;{, :, #-,.

Ro

d
l-rr

:: : ï:" ;""; l;;" ;:""1, 5;J";;: ;;, ff
; ä;"" ; uf
"
:ì.e

.

CYCLOSTYLE

YñåiruR"??'â'il ZUID-HOI"IAND

bv

¡ 1{r. B. v. t t
Mr. H.L. Horßnes,
G. J. Verburg.

a.

t

JuIi

1

Eerste jaargang Ng 7.

Redactie adres: Provinciale Griffie van Zuid-Holland,
ts-Gravenhage.
Korto Voorhout 'l
b 12 e Junl is voorbij en a1Len, die dien dag van
do gelegenheid gebruík hebbon geroaakt om een bezoek aan
Goereo on Overflakkee to brengen, zulLen mot aangonarne horiruaeringen hioraan terug denken. (t). Onze jonge voroniging heoft het dan ook op ðio eorsts excursie-dag wel bijzond.er getroffen. Niet alleen d.at het een stralendo zo mordag was, maar bovenal omdat wij van een gu1le on hartelijke ontvangstrdoor bevolking en instanties van het eiLand georganiseerd., mochton genieton.
Ook het slot van die d.ag met de boottocht naar Rotterdam was voor de deeLnomerg een waar genot.
Dat de excursie geslaagd was, bleok wol uit de uitlatingen va¡r d.e d.oolnemers toen zij huiswaarts keerden.
Zij waren er allon enthousiast ovor.
Het slagen van doze eorste dag heeft echter voor de
voreniging een goede en lcr¡rrado kant.
De goede kant is, dat het oen reclame voor onz€ vore niging l_ s gev\ro e s t , zo da t e r mense I ]. j ke rvfl_ j s ge ù p r oke n
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do belastingheffi-ng en de oproeping ton di.enste met d.e wapenen, en schonk voor elke poldor nog tien jaar vríjdom
van beLasting en tiendon vanaf de dag, dat de ploeg voor
het eerst in de grond gogaaa zou zijn. Deze bãlerriog *""q
botaald mot 1J gulden en 11 stuivers.
Nadat Karo1 V in 1J2J lnet gebied met enige stukkenhad
vergroot, werd de totale erfpacht gestoJ-d op T9 pond.en, 1)
schellingen' en 1 i penningen vLaams of ongeveur Bo g"Íaon
van onze munt.
b zoon des keizors, phÍIips 11, werd in 1!81 afgoa,vo.
ren on do staten van Holland grngen over zijn bezittingen
boschikken. Arnbachtsheren botaaLden trouw do erfpacht van.
BO gulden aan de schatklst.
In 7 1 ver koch te n de Sta te n van Ho lland de he e r 1ij khe 1 d ù tr ij e n me t de u I t Croms tr l- J on te trekke It BO gulden
Mr lla tthe u s ïÊ s te venon t dio t oon he er van tr ij e n w€ r d e
n

a I s z odani g opvo lge r van Ke l_ z e r Kare
Tot op do hu 1 dige
dag be ta Le n Ambach tshe ren 8e tro uI'V' de er fpach aan de hee r
vâft Str L j @or hoowe 1 do F ranso ti.j d en vo lge nde j are n hx1 de
ro gori ng Ln p o1 clo s on geme en ton Nunans dorp e n KIaa swaa I
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de he or 1i J kho L d llv€ ran do ren zov bi v0r s
J
verko op of ande
Lns il t dan moo s b 1 nnon e en J aar e n zes l'tÞk<¡n e en n1 e uvúo 1e nbr Le] f
of ve 1e 1 brie wor do n aangewaagd,
e n b 1J de o11 trang S
dae.rvart moe s de Graaf verheergewaad
It twe
ge hu 1 di gd of ve ro er d wo rdon mo
dIw
o go e do s toopo n
.'
il
Ríjns chon
n, Haags cho ma to , ten to ko n t da me n z r"J tl
pe rhe 1 d e ke nde e n hem manscha p de o d Di eo be toon üa6
ko o p baar gc ù te 1 d e n l- s s te e ds af ge koch vo or a s tu 1 ve
he ove 1i J de n van do A'nb a ch ts ho e lvlr J ac ob van
der Ho tm Ln 1 7go, bo S 1 o to n Ho ren
go c oÍiml_ ttoo rdo n t aan une
tlme
de¡ zaak g(' he e 1 fl gc dcmands e d il vfas
he ver 1o L van do
t
Anb ach sho e
khe L d vo ora snog te su pe rc o de e ror.' n a
try AS
Ln n he v-r f do J àar do Ba taaf scho Vri he 1t
toe n e L nog s 1e ch +. me do bur gers e n goo n he ron mo or J
be tonden e n de vr ho t- d, de ge
khei d en do br oe de schap b loeiden t â 1 wa s ho ook ma ar op he ge du 1 di go pa p t e
a
Daar do
lesnve rhe ff 1ng na o go ïT!'Aag d w€ d b annon oen
J aar on ze
we ken, omda e
g e n 1e onhor en of Ìeenkame Ê moer waron,
moo s
de amb ach shes 1 1 J khe 1 d me
ambach ts ge 1¡O lgen o n t e
ten b l- J de¡
de 1n do ne e n
ndo oeuw vorval 1on
Ttre 1
her S te 1d,e de Souve rc lne V or s 1n 1 B 1 l+ enke Lo do privi Le go
maar ook do z,o ZL J n 1a
af ge schaft a Mr a J aco b van de
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Arnbachtshocr on

titro

gei,vcest.

I,[r. Gerard NUman.was Oen mafl van de daad on spoedig
Velo dammen
dan ook nam n de werkzaamdenon een aanvang'
6¡1 r¡€üdflt
J-trekten zich weLdra naar het zuiden uit, aô'lædæ
afbanken
Hot s1ib, dat zioh ïToegor ongerogeld in
ging
,øt+,e, kleine oilandon ging vormen en d'e zoegaten
nemen'
iurutápp"n, rrverd. gedvuongen voor altijd' rust te
hoger weren
ttog?1
A1
op.
grond'en
de
lo,ramon
Spãeaig
ln:nst en
don ze en vruchtbaard.er. Kapitaal en arbeid,
hadden de handen i.noengesl-agon en God's zogen was
"fi¡t
op aôler werk.
l,¡Veldra bleek, dat oon aanvang gomaakt kon word'en

.metgedeeltelijkobedijking..successievelijkword'en
In
nu enige-polders bedijkt: in 1(ll2 d'e Numanspolder"
tottrfcr¡'
besloten
jaar
Arnbachtshoren
dãor
wer¿
¿itzeff¿e
Tn 16,l+8 werd de kerk
Arti"u van eon dorp in deze polder.
jaar als de stichting vanNrfruouwa, om welke ieden dit
wordt beschouwd.
mansd.orP
"'*--'-i"-161+9

is áán aer punton, waarop geresolveord moet
sal gevon aende plaetst d'aor de
itrriju,r*" korck gebouwt isrt; do secretaris schrijft;
rris verstaen, dat dese p3-aetse voortaen sal worden gettnaemt het dorp van Cromstrijen" alles met eenparigo
ttstemmon protei den dijckgraof Vosrl Het volk overwel
rrde Buitensluistr, gelijk het
noomde hei níeuwe dorp
thans in do volksmond. op de zuidhollandse eilanden nog
heot" Het is licht in te zien, dat de naa:n cromstrijen "
waarmoe dus zorirel het d.orp als de hoerlijldreid bedoold'
kon zijn, verwarring kon itichten" Blijkbaar had de dift\Ianar 16&
;;;J-i;; i" i¿l+g al Numansdorp voorgoitel-d'.
vergadehun
ingelanden
on
de
ñiulA.t de .Arrbachtsheren
ttdo
Numa:rsdorp.
to
Pl.uijmentr
Dnie
horborg
ringen in de

wordon: rlìl,lat naem men

-o.o-o-o-o-o-o-

rot v6ðr lJjJ moet men zich cle HeorLijkJreid
stelLen als eon rápubliekje, een staatje in het
Ho1land,, welk staalje volkomen zelfstandig was,
dens dan de reed.s vroeger genoemde

rechten, dio

vooxgewost
behoude Lends-

overheid zich voorbehield.

Inditrepubliekjezienw.esuccessiovolijkversd:ij.-

nen d.o Arnbachtsheor, de aa¡rdoeLhouders (geinterosseerrlon'

lngeärfden, deelgerechtigden), de rent¡neester'di$grarcn

en

-6

heemrad.en,

nen,

inge landen Gecormitteor
don, op- en ingezoteSchout en schepenen en nog
enkele amb tenaren

tn 1Lç)2 wa s Mr. Numan,
over hot leen alles b ze ggendo Ambachtshoer, de eni ge, die
HÍ j was president van
het republiekj e, bostaande uit had"
wat
gorsen,
veel water en
modder, riet e n biezen, maar
zonder mensen. AI spoedig,
crndat hij inz a8, dat zijn krachten en ge
1ònidde lon ni-et toereikend lvalortr om do rree Lomvattonde
taak, ùie hem wach tte,
naar behoren to k¡:nnen vervullen,
stond
hij { van zijn
rechton af aan oon goode vriend.
Alzo
twee
aandee lhouders .
Numan s aandee 1, (f;) werd later
onder
j
zi
n
kinderen
ver*
dee1d, waarvala een de Ambachtsheer
lij ke titel lreog met
daaraan vorb onden luister voorrechte
de
n en plichten. Vier
geTnteressee rden dus. Tn ,
do loop der jar:en gaat doze splitsing op hot papier vordor"
door vererving en verkoop,
dat gemakke 1ij k is ín te øienp
dat het aantal deelgerechzotigden in het onverdeeld bezit toeneemt
on deporhiers kLei_
ner wordon.
Do laatst bodijkte polder,
grond ond.or de geïn'leresseerden werd. .rãr¿eeia"
.wie_ns
i"'¿e

,

I

latere bedijkingen zijLt. toi heden Numanspoldor goweest" Do
schappelijk bezit guUi"ourr. D"i onvordoold en gemeent"gi';*t"*:
de ¿rnå acn i"r." ã ri ¡ ;ù i á
j :TT#ff
;-r"'^,
vve¿ne
i.å,tr
rtaarl
.
9
"
dors bgtekent d.an v6í,' fi95n
Een deel van het leeí-was
do Ambachiur'* ri¡ rc ti t" ï, "#"i';;""ffi jïi3n3å: *";"lmr
"

;.ff

.,

ilffij:;"'i:îi;;

ffff*;""jÍ*,rr'";il;;ö;;""

werd.

..
î""9. tàî-ilgs tl ,ijde gestaan door
oen' twoe of drio aandeelhouaerå,
welke eeco¡ñitteerdo
Do ambachtsheer

bachtshorea of kortweg d;;*rfäerd.en
Am_
worden benaemd. De
zar :..nzien, dar hea""
.,r'áåJJ..r*ã*"te

i:i"

P. Viskil Tz.

"i""rrt"

Numansd.orp.

-o-o-o-o_o_o_

6pra_

iVordt vervolgd.
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Verslag van de excursie naar GOEF{XE en OVERFLAKIG op
Zaterdag 12 Juni 19h8.
Toen zich omstreeks half tien v.il. iil. de Rosestraat
te Rotterdam een groot aantal ledon verzanelde liet het
zich roeds aanzien, dat het eon mooie zomerse warmo dag
zou wordon. Het rryeer hoeft indordaad onae excursie bij:
zonder begunstigd. Do tramrit naar llollovoetsluis venriãp
vlot en de boottocht op het brode water van het Haring_
vriet was een waar genot. op het havenhoofd. van Middol harnis waren Burgemoester Rijndors on de H.H. Hempenius
en Jarisen van het l4retenschappelijk Genootschap voor Goeree on Overflakkee tor verwolkoming aanwozig. Een korte
tra¡rrit bracht ons naar lfidclelharnis, waar do Nederrandse vlaggen vrolijk van d.e torens van kork on gemeentehuis wapperden" Hot was maar een ogenblik wand.elon langs
do groto kerlc naar het gemoentehuis, waar het gemeonte bostuur van trfid.de].harnis ons een gastwije onùvangst beroidde. Burgemeoster Rijnders sprak oon welkomstwoord.,
dat door onzo voorzitter beantr,voord. werd. Hot aarðigo intorieur van het raadhuis werd in ogenschouw genomen, vorfrissond.o dr.anken wordon rondgedíond. on oen, zoaLs spoe_,
dig daarna b1eek, zoer geslaagdo foto werd gemaakt van
de groop, opgesteld op hot schílderachtige bãrdes van

het gemeentohuiso
Eon korte wandeling door de Voorstraat, waar nog
oen huis bowonderd werd., met een wand. van oud-Hollandse
togels, voordo ons naar d.e haven en het hotel Meijer,
*??r de tafols in de grote zaal reeds gedokt stond.en.
voor¡lat de ir¡¡vendige rnens gosterkt word onthaald.e Dr. J.
Verseput ons op oen lezing¡waarbij htiop meesterlijke wíjzo een overzicht gaf van do wording van het eila^nd. Goe_
roê ea Overflakkee. Tijdons ds maaltijd werden nog enigo
lgdgde1ingon gedaan en daarop begaf men zich langs ae
dijk en do niouwe wijken van Mid.delharnis n*.t de tra:n,
die ons, rryeer in e€rr Don-6top-¡i¿, larngs Sormelsdijk,
Ilirkslar¡d, Moli-ssant en Stellendato naar Goedereeds bmacht.
[ler wachto ons een grote rerassing. Het pLaatselljk
fanfarekoqps was n.L. op het statiãn
en wl¡
werdon met
vrolijke rruziek begroot."a¡mruzig
Er vor:nde zich
eon stoet achtpr het muziokJrorps en rvigilatert hield
haar
íntocht in hol oude en sohílderach.Lige
-foestelÍjko
stadje
Goe¡dereedo, ond.er grote belangstelling van da bevolking. Op
voorsteL varr Burgomeostsr ,roã lanbelsdorf

9-8vomrdOn ZT ch tvyoe gr oe pen
a De
gang langs de oude ge VO I

eers te gro€p maakte e€n ro
de twê de groo p he t hoge
op och t e n do for s toron beklom.
E o n prach t ig u1 tzí c h t
ove r he t s tadj e e n do omge IrL ng qras
de be loning voor
ho t
trappe nkli¡nne tl B lij kbaar wa s de aaflt/fo t- ghe
id
van. onze
e niging Ltl gehe o I Goe de re e de bokend
geworden, zo da t een
r/e rwach t ge 1u 1 der klokkon go on
alarrn voor brandr¡¡eer oll
wach t ten ge vo

torwijl

t

r

1ge ha d

a1 de e be dr L jve n he t tij ds c hema
n10 t op
govo 1g d wer d kan niemand. ve r bazen
De f Iu L
van
tram moo s t de ach te rb I 1 j vor to t spoo d á.a n¡na
ne n Spoe dig
WA s 0uddorp be re ikr e rÌ ook hi e r
wach tte
1i J ke ontvang s t a Burgemeo s ter K Ie inenbe r gonsge oLee nt zeoî har te
dde ons va^n
he t s ta ti on nå.ar ho gomo en to hu 1S
t w'aar 111 de Raadeaa l_
lce ur rgo k 1e L ne ut ts ta 1 ling van
hi tor f s che vo orwe rpon
go a¡Langosr d ï n we lge ko zo n wo or
den uro rd onza ve r e niging
lcom ge ho ten en do bo teke nL vatl Ou
ddorp Ln ho do n on ver 1e
de n ge s che tst, Na oen danl¡¡roord van
onze vo or ZL tte r ve r ds e
den ur]. j cns o\i€r 2 logemo n te 11t waar het
ttlo te ns chappo lij k
no ots chap voor Goo roe e n 0ve rf lakke e
als gas tvrouw op tr ad
n ilrij gul op the o en ge bak on tJraa td ïv'er
den He ge zo
da
onde do 1e ]. ding van de Burgome e te
r
re ch t van enige luÍmige toe S prako n e n ve was t had hot voo r
r zo n, ge deo 1 to 1 ij k
Ln di a Ie c t t to kururen e nLe te II terwi
I
e
I
otl enorm W:L tte
t
J
b roo d, e err prach ts tuk van
0u ddorpse baklons e er s t ve r I
zav w'or de n t maar toon voor ver loting geen
tij d meor wa s t
o 011 de r dame s te n ge oho nke
we r d aange b oden o De s teurning
s te e g e n he wa s gsen wonder
da me n n]-0 t sc he t_ de tt kon
vo or d.a e en harte lijk
ll
lang za 1 n1J Loven 1t de bu rgo rvade r
WA s toe ge z ongen en de toe
z e gg lng wa s go
¿i kort bo oek aan Ouddorp niot zou den daan, da w1 j he
1a ten t maal zo ker
oons Írt ldon tærugkoron.
0ndor tus sen wa.s he J. hoog tij d g€unor
den voor de
re 1S en on ru im 6 uur ver trok de tran,
d-ie otls 1tl sne lle
ri re oh ts tre ks te rugvoer de n¿ar de haven \¡an Mi
dde
waar de b oot t die ons naar Rotter
dae z ou terug voer€n
do wal. Semee r d lag IIie we r
d eo n har te 1Í J k afs che 1 d
mon van de tle ]. Ia:aders ll di e
voe 1 woor don van dank Ln
t
vang
hadden te nemen. IIe wa oe 11 he er
lijke omoravond
tne uro inig wÍnd, zo då he
verb lijf aan b oor d o n gro ot
not wa s Een va-n otTze Le den had d.e gro te vr].e
nde 1 l_ I lhe I d
ho go e I schap te on tha lon op
eo n beke nd ge e tri k vo oh t
t
torwij I de re s tuara tie van de boo .IrO or vol doondeJ
mondvo
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raad had. gezorgd- Þ storuring list dan ook niots to wensen ovor. Dit laatsts deeL va¡r de excursie, de boottocht
van Middelharuis naar Ro.tterdan, r¡vas zekor niet het ninst
geslaagde. Eorst de wíjde wateron van het Haringvl-iot met
de torens van Middolharnj-s on Scrunelsdijk in hot vorsehiet
toon het rustige Spui, daarna de 0ude l{aas (nu Dordroahts
zoaweg) on tenslotte tle bedrijvige Nieuwe TVatorweg met de
havonínstallaties on d.e schoepvaart van Rottordam. Dít 4.11.os en dp gozoLLige sternaning aan boord. zal ðíe boottooht
ín onze herir:nering doen voortleven. Toen ons vaartuig
aan do Boompjes in Rotterda¡r aanlogde en afschoid werd
genomen kon onze vererliging terugzien op oetx oxoursio ,
dio voor alle deelnemors eon onvergetelijke dag geweost

is'

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

Juli a.s.
E X C U R S I E naar De1ft' waar de Herclenkingsten-

Zatnrdag 2L¡

toonsteLl-ing van do Vredo var¡ Munster

16118

-

19hB bezocttt

zal wordon.
Het jaar 19hB is een jaar der herilenlingen - niet
in de laatste plaats van het feit, ttat 3OO jaar geLeden
Noderland door de Vrede van Munster ziin strijd. voor natÍonale onafhankeliJkJreid. met succes belroond zag,Om dit
zo belangrijke feit in Nedorlands historio naar behoren
te memoreren, is onder auspiciän dor F.egering Ín het aloude Prinsenhof te Delft oen tentoonstelling georganiseey'd., die ten doel heoft ons do tijd van de Tachtigja rige 0orlog zo Levend nogelijk voor ogen tÆ voeren"
Zo zuJt ge daar zien documenten, schilderijonrtekoningen en prenten, harnassen, ook dat van .Alva, wapens,
penningon, tapissoriän, maquettos en oen beeldvorhaal;
bijna al deze str¡ickon uniek en voordien Ìn NoderLand
nooit te bezíchtigon, zoal.,s bíjv. de tapijten van do
Zwoedse Koningt
Krijgen wij dus zo eon indruk van het leven orr werken, het strijdi¡n en lijden van onzo voorouders, ook het
Prinsenhof zeLf is van bolang. Daar toch werkto en stierf
Tfillem de Zwijger; niet alleon is hot gebouw geheel gerostauroerd., vol va¡r horlnnorinþon aan do @ø4þts maar ook
aan de tijd, toon het nog als kloostsr dionst doed.;. oqi.-

-

ginele kloostergang, kapittelzaal., kapel enz,

Onze Verenigíng

zal- Zatnrdag al+

,¡ufi a.s.

eert bêz

brongen aan dozo intorossanto tentoonstelfing. Voor des
dige rondleiùing en voorlichting rrvordt gezorgd..

Zij die aa¡r dozo oxcursie wsnsen doel te nemen wor
verzocht bijgaande strook duidelijk ingovuld voor 20
ârs. pr€cios in te zenden bij de
do Heer lilr. B, van 't Hoff, Rijksarchivaris,
Bleijenbut1 7 t t s-Gravenhago.
Punt vam samonkomst 1l+.15 rlrrn. op hot Pleín van
Prinssnhof (Oudo Dolft, mind.or dan 10 mÍnuten gaa.lls

he

station).

-o-o-o-o-oInzameli-ng van oudo kloderdrachton in Zuid-Holland
voor het.jubilewr van H. M. de Koningin.

Bij de troonsbestijging in het jaar 18pB is aan H.
Koningin Vfilhohnina eon vorzarneling oude kledordrachten
aangebodon. bze reprosontatieve \rerzaÍLeling was de laa
jaren ondergebracht in het openluchtrnusoum te Arnhem,
helaas is de verzameLing in hot laatsto oorlogsjaar
vernietigd.
Men hecft nu hot aardigo

denkbe¡eld om aan do
ter gologonheid van Haar rogoringsjubíleun wederom een
2atr¡elíng oude costuums met bijbehoren aan te biod.en. Hot
niet mogelijk zijn in deze tijd een even rijke verzamerl

bijeen to brongen als do collectie, die teloor is go
Maar ieder zal toch zeker wel naar vermogon willen bij
gon om, waar costuums nog verkrijgbaat zíjn, doze tor
schikking te stel1on, al of niet togen vorgoeding.
Op uitarodiging van do Commissarís der Koningin ín
Provincio Zuid-Ho11and. hoeft zich in ons geüost eon
govorrnd, waarvan onze voorgittOr (lrtr. B. van rt Hoff,
Algemeen Rijlcsarchiof, Bleijenburg /, den Haag ) tevons
voorzitter is -:ItVigilatetr,
Mag hij hierbij een dringend beroep doe n
de lodon van
oíl hem te beriõhten aangäando
sonon en fnstellingon, die bij kunnon dragen tot het be
do doel?

-
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- AGENDA.
Dordrechts Museum
Dordrecht, 12 Jun:--half septembor.
Italiaanse en Nedsrlandse primitievon en beeldhouw werkon uit hot Aartsbisschoppelijk Museurn te Utrecht"
ISNTOONS$LLINGS

rs-Gravenhage, 28

Juli - ?

Gemeontemusoum

Historische tentoonstelling i.v.Í1. het jubileumjaar.

Houtrust
rs-Gravonhage, 'l B Augustus - ?
ttDo vrouw 1B9B - 19hBu
lt[auritshuis
rs-Gravenhager 6 Augustus - 6 Septembor
uit
Engols
Koningsbozit.
Hollandse Meesters
Panorarna Mosd.ag
rs-Gravonhage, 12 Juni - l+ ,fut:Werk van leden van Arti of Industirae.
rs-Gravenha9o, 7 Augustns - 12 Se ptembor
exposeert in Modemagazijn Getzon rlneor dantO

Post¡nuseum

jaron

Koning-,

ir:nezegoIs1r

Rotterdam, 1 Juni

- 1 Ootober
Zomertentoonstolling trDo Tl¿im¡t.
2OAugustus-lDocembor
Rotterdams Kunstloven 1898 - 19h8.

Ivluseum BoYmans

(trinsenhof)
Tentoonstolling 8O jarigo Vrijheidsstrijd..
Centraal- Ifusoum
Utrocht, 7 Jul.j. - ] Octobor

Dolft,

I Romeins Noder1and..
II Utrcchts kr.inst in opkomst eri blooi (6fO - 1650).
Raadhuis
Aì.phen aan den Rijn, 10 Juli - 17 Juli
van
en
afbooldingon
nieuwe
oude
Eon tontoonstelling
van Alphen aan cten Rijn on omgeving.
Oranje lontoonstelling over de laatste !O jaren,
stroeks Augustr.rs of bogin September ).
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6 Novernbef ârso zal de jaarlijkse algemene wintervergadoring væ onze voreniging plaatsvínden. voor velen
zal het niãt nodig zijn om hon aan te sporen deze vergadering te bezoeken. vooral niet voor hon, dio hebben eÍo*"rr] dat het bijeenkomoll van do leden onzer vereniging
van groot nut is. 6 Novembot zal uiteraard niet dat Soven, wat de excursie naar Goeroe en Overflaklcee ons
braðnt" da¿r loent het jaargetijde zich nu oenmaal niet
zo voor. Eet zal echtor eveneons de moeite waard zijn om
die dag vrij te houdon. T[at er d.io d.ag gebourt buiter¡ ôe

ïr.ii U nog niet mededolen. To
zijnor tijd. ontvangt U hiorvan boricht.
Laat de lcdon ochtor in grote getale naar do Hísto-

algernone vergadering liururen

rische stad Leiden komen-

JS.
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