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Lezing
De Ocrietfabriek: Verleden, heden en toekomst.
Lezing door Mathijs Witte voor de Historische Kring Baerne
Velen kennen de Ocrietfabriek vanaf de rivier de Eem. Al varend doemt na de Eembrug en achter de beschoeiing een enorm massief, oud en vervallen, donkergrijs industrieel complex op met hallen en twee
silogebouwen. Veel minder opvallend is de Ocrietfabriek voor wie door Eembrugge langs het complex
naar Jachthaven De Kemphaan en het Ocrieteiland fietst. Hij/ zij ziet een aantal vervallen industriegebouwen en een bord met het logo van de Ocrietfabriek. Menigeen zal zich afgevraagd hebben wat dit voor een
bedrijf is en wat achter de façade plaats heeft gevonden. De architectuur- en sociaaleconomische geschiedenis van de Ocrietfabriek is boven water gekregen door de architecten Daniël Peters en Joep Mollink,
historisch geograaf Kees Volkers en lokaal historicus Ron van der Schaaf en Mathijs Witte
Op 19 april zal oud-plaatsgenoot drs. Mathijs Witte vanaf 20:00 uur een lezing geven over de Ocrietfabriek. Hij zal ingaan op de stichting van de fabriek in Eembrugge, en de bijzondere rol die medeoprichter
en oud-plaatsgenoot, de heer J. van der Eerde, heeft gespeeld in de verdere ontwikkeling van de fabriek.
Verder zal worden ingegaan op de verschillende producten die het bedrijf ooit gemaakt heeft. Het meest
beroemde is wel het LAVET waarvan er in een periode tussen 1945 en 1970 een miljoen van zijn gefabriceerd. Er zal ook aandacht zijn voor de betekenis van de fabriek voor Baarn en omgeving. Velen hebben
korter of langere tijd in de fabriek gewerkt of kregen er op een andere manier mee te maken. Als laatste,
zal worden ingegaan op de meer recentere geschiedenis.
Tot 2008 heeft de fabriek nog bestaan. Helaas ligt het er na het faillissement nu verlaten bij, en wacht op
een nieuwe bestemming.
De lezing is op donderdag 19 april in Het Brandpunt. Aanvang 20:00 uur.
Toegang voor leden van de Historische Kring Baerne en hun introducé gratis, overige belangstellenden
€3,50.
_____________________________________________________

Nieuwe aanwinsten


Boek “Leven tussen leven en dood” over het hospice in Soest,
door Marja van der Vorst en Tineke van Pagée



Ca. 100 aquarellen door Gerard de Vries



Ets van de Laanstraat door Jan Wilmink



Vegertje, gebruikt door Koningin Juliana bij een eerste steenlegging op de Brink (zie foto rechts)



11 Gebrandschilderde panelen door J.A. Vahl



Boek “Captains Dinner” door Sandra van Berkum

____________________________________________________________________________________

Weet u hier meer van?
Hieronder ziet u een foto van een gezelschap uit 1928 / 1929. We zijn op zoek naar de volgende gegevens:

Wat was de gelegenheid voor het maken van deze foto en

Wie staat waar op de foto
Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl als u meer weet.

____________________________________________________________________________________

Vooraankondiging expositie
“Gevraagd en gebleven, gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980”
Deze expositie gaat over de periode 1960 tot 1980 en laat zien hoe de gastarbeiders hier hun weg vonden
en uiteindelijk gewoon inwoners van het Gooi of de Vecht– en Eemstreek zijn geworden: zij zijn gevraagd om hier te werken, en zijn gaandeweg gebleven als bewoners.
Onder dezelfde titel is een boek verschenen. Deze publicatie is samengesteld door antropologe-journaliste
Sofie Coronel en historicus Hans Mous. De basis vormen de levensverhalen die 14 gastarbeiders hebben
willen vertellen.
Te zien in de Oudheidkamer van 9 juni tot 25 augustus 2012.
____________________________________________________________________________________

Activiteiten




Tot eind mei de expositie “BAARN uit de hoogte”
15 mei Wandeling door Historisch Baarn (te boeken via de Volksuniversiteit Baarn). Met o.a. een
bezoek aan de Oude Begraafplaats, Berkenweg.
6 september Jaarlijkse Excursie: Slot Zuylen en boottocht Vecht

____________________________________________________________________________________________________________

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377.

