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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 4  ,  n r .  1  

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. 

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie. 

Activiteiten 

 13 februari 14.00 uur: presentatie “Baarn in vogelvlucht” 

 25 februari 20.00 uur: presentatie “Baarn in vogelvlucht” 

 t/m 19 februari: de expositie “Ere wie ere ...” 

     Inhoud:  13 februari: presentatie “Baarn in vogelvlucht” door Michiel Kruidenier 
 Expositie “Ere wie ere ...” 
 Gooi niets weg 
 Expositie “Brand” vooraankondiging 
 Actie bij C1000: Mokken met historische afbeeldingen 

Expositie “Brand” (vooraankondiging) 

Vanaf 1 maart a.s. is onze nieuwe expositie “Brand” te bezichtigen. 

Hier worden branden uit het verre verleden tot recente branden behan-
deld. Weer aangevuld met bewegende beelden.  

 

De expositie is gratis in de Oudheidkamer te bezoeken.  
Openingstijden: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur.  

Presentatie “Baarn in vogelvlucht” door Michiel Kruidenier 

 

De Historische Kring Baerne organiseert een tweetal 

(identieke) presentaties over de ontstaansgeschiedenis van 

Baarn. Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier laat zien hoe 

Baarn van een agrarisch nederzetting uitgroeide tot het huidi-

ge villadorp.  
 

Sinds de Steentijd wonen er in het gebied rond Baarn mensen. De 

oudste vermelding van de plaatsnaam ‘Baerne’ dateert uit 1280. 

Vanaf omstreeks 1310 kent Baarn een zelfstandige rechtspraak en 
omstreeks 1350 verleent de Bisschop van Utrecht aan Baarn be-

paalde stadsrechten. Tot het fatale jaar 1481, waarin Baarn, Soest 

en Eemnes door de troepen van de Graaf van Holland geplunderd 
en platgebrand worden. Baarn blijft bestaan, maar zal voorlopig 

een klein dorp blijven. Pas aan het eind van de negentiende eeuw, 

na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, komt hierin 
verandering. Baarn groeit explosief: een ontwikkeling die nog de 

gehele twintigste eeuw zou voortduren.  

Actie bij C1000: Mokken met historische afbeeldingen  

C1000 is gestart met een spaaractie: een achttal mokken voorzien 

van historische afbeeldingen. Deze afbeeldingen komen uit de col-
lectie van de Historische Kring Baerne. Op de mokken is het vol-

gende te zien: het station, paleis Soestdijk, de rieten dakjes, de 

Laanstraat ter hoogte van C1000, Kasteel Groeneveld, Kasteel Dra-
kenstein, De Brink en het oude zwembad aan de Eem.  

 

Klanten kunnen mokken in hun bezit krijgen via een spaarsysteem. 

Bij besteding van € 10 aan boodschappen, krijgt de klant één zegel. 
Met een volle kaart, 6 zegels, kan een mok gekocht worden voor het 

gereduceerde tarief van € 2,49.  

 
De actie loopt tot en met zondag 16 maart 2014.  

  

Donderdag 13 februari om 14.00 uur en dinsdag 25 februari om 
20.00 uur bent u van harte welkom in Het Brandpunt (zaal E), Ou-

de Utrechtseweg 4A te Baarn. 

De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring Baerne 

(en 1 introducé), voor niet-leden zijn de kosten € 3,50 per persoon.  

Gooi niets weg!  

Heeft u nog oude foto’s, ansichtkaarten of plattegronden van Baarn uit 

vroeger tijd en vraagt u zich af wat er mee te doen?  
 

Neem contact op met de Historische Kring Baerne via email, telefo-

nisch of kom even langs  in de Oudheidkamer.  
 

Expositie “Ere wie ere ...” 

Deze expositie toont vele medailles, diploma’s, orden, getuigschriften, 

lintjes, vaandels, bekers, enzovoort. Aangevuld met bewegende beel-
den. 

 

De expositie is nog t/m 19 februari gratis in de Oudheidkamer te be-
zoeken. 

Openingstijden: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur.  
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