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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 4  ,  n r .  3  

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 

 24 april 20.00 uur: lezing “Opgevangen in andijvielucht” 

 Tot medio juni de expositie “Brand!” 

     Inhoud:  24 april: lezing ”Opgevangen in andijvielucht” door Griselda Molemans 
 Boek “Van Buitenplaats Zeezicht tot Villa Rusthoek” nu ook te koop in de 

Oudheidkamer 
 Attentie: de Oudheidkamer is zaterdag 26 april a.s. gesloten i.v.m. Koningsdag 

Lezing “Opgevangen in andijvielucht” 
 
Maart jl. is het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’ 
verschenen, geschreven door onderzoeksjournalist 
Griselda Molemans. In het boek schetst zij hoe de opvang 
van 380.000 ontheemden die naar Nederland moesten 
vluchten, werkelijk heeft plaatsgevonden. Een deel van 
deze ontheemden is in Baarn terechtgekomen, onder 
andere in het BAVO huis aan de Julianalaan. In haar 
lezing voor de Historische Kring op 24 april a.s. vertelt 
Griselda Molemans wat deze mensen hebben 
doorgemaakt. Zij gaat ook nader in op wat er in Baarn in 
deze periode is gebeurd.  

Boek “Van Buitenplaats Zeezicht tot Villa Rusthoek” nu te koop  

Hanneke Peters heeft vijf jaar lang de geschiedenis van het gebouw en de 
bewoners van Villa Rusthoek onderzocht. Zij schreef het allemaal op in 
haar nieuwe boek ‘Van Buitenplaats Zeezicht tot Villa Rusthoek’.  
Dit boek is bij BakkerBaarn en nu ook te bekijken en te koop in de 
Oudheidkamer. De kosten bedragen € 47,50.  

Tussen 1950 en 1970 vertrokken zo’n 380.000 Nederlandse staatsburgers, onderdanen en loyalisten uit de 
nieuwe republiek Indonesië vanwege hun trouw aan ‘Koningin, volk en vaderland.’ Na de 
onafhankelijkheid van de voormalige kolonie Nederlands -Indië zagen deze Nederlanders van gemengd 
bloedige en inheemse afkomst zich gedwongen hun geboorteland te verlaten. Deze massale uittocht heeft 
jarenlang te boek gestaan als ‘de repatriëring’: een term waarmee goede zorg en overheidssteun wordt 
gesuggereerd. Niets is echter minder waar.  
 
Zwarte bladzijde 
De zeer gemêleerde groep ontheemden werd opgezadeld met een forse schuld aan de Nederlandse 
overheid voor de kosten van de opvang. Daarnaast liet de ‘zorg’ van de overheid grote lacunes en 
zwakheden zien. Uit schaamte en vernedering hebben de gedupeerde Indische Nederlanders, Indo -
Afrikanen, Chinese Nederlanders, Moluks KNIL - en marinepersoneel, Papoea’s, Toegoenezen, zogeheten 
maatschappelijke Nederlanders en veiliggestelde Indonesiërs al die jaren gezwegen. Hun lot was stille 
armoede, gedwongen assimilatie en ondoorzichtige misstanden. ‘Opgevangen in andijvielucht’ geeft een 
waarheidsgetrouw beeld van deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis.  

Lezing 
De historische lezing wordt gehouden op donderdag 24 april door Griselda Molemans, die 
de waarheid boven water wist te halen via interviews met betrokkenen en diepgaand 
archiefonderzoek.  

Belangstellenden zijn van harte welkom om 20.00 uur in Het Brandpunt, (zaal open vanaf 
19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. Toegang is gratis voor leden van de Historische 
Kring Baerne (en 1 introducé), niet-leden betalen €3,50 per persoon. 

Het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’ verschijnt in samenhang met de DVD 
‘Opgevangen in andijvielucht’, met uniek beeldmateriaal uit de archieven van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.  
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