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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 4  ,  n r .  7  

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 tijdens openingsuren (035) 5430377. 

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

Activiteiten 

 16 oktober: Lezing “De nieuwe Hollandse waterlinie” door Kees Schipper 
 Tot medio februari 2015 expositie “Baarn spoort...al 140 jaar” 

     Inhoud:  Lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 Jubileumboek “Duizend jaar Baarn, geschiedenis van een Eemlands dorp” 
 Expositie ”Baarn spoort...al 140 jaar” 

De Historische Kring Baerne heeft het jubileumboek DUIZEND JAAR BAARN 
uitgebracht ter gelegenheid van het 40 -jarig bestaan in 2014. Het boek bestaat 
uit 22 hoofdstukken en bevat de meest uitgebreide geschiedenis van Baarn tot 
nu toe en dat in ongeveer 220 pagina’s.  
 
DUIZEND JAAR BAARN geeft bestaande feiten maar ook nieuwe – niet eer-
der gepubliceerde – wetenswaardigheden compact weer, met honderden illu-
straties vaak in kleur. Aan de samenstelling van het boek, onder redactie van 
Frits Booy en Gerard Brouwer, werkten o.a. gerenommeerde auteurs en weten-
schappers mee samen met een groot aantal vrijwilligers. Het boek is een eigen 
uitgave van de Historische Kring Baerne en mede tot stand gekomen dankzij 
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.  

Duizend jaar Baarn: Geschiedenis van een Eemlands dorp 

De Historische Kring Baerne organiseert een lezing over de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De voordracht wordt gegeven door 
Kees Schipper, sinds 2000 actief als gids op het forteiland Pampus 
en deskundige op het gebied van de complete Hollandse 
Waterlinie. Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 16 
oktober om 20.00 uur in verenigingsgebouw Het Brandpunt (zaal 
open vanaf 19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De 
toegang is gratis voor leden en 1 introducé(e), voor niet -leden zijn 
de kosten €3,50 per persoon.  
 

Historische lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Kwam de 
vijand er aan, dan konden stroken weiland tussen de Zuiderzee bij Pampus en de Biesbosch onder water 
worden gezet. Het land werd daarmee voor de vijand moeilijk begaanbaar.  
Het besluit tot de daadwerkelijke uitvoering werd in 1815 genomen. De linie deed vooral dienst vanaf 
1870 tot ongeveer 1940 en kende 46 forten. De linie werd 85 kilometer lang en 3 - 5 kilometer breed. Kees 
Schipper gebruikt bij de lezing video -animaties waarmee een goed beeld wordt gegeven van het onder 
water zetten van land, ook wel ‘inundatie’ genoemd.  
Met de inzet van (oorlogs)vliegtuigen rond 1940 ging de oorspronkelijke functie van de waterlinies 
verloren. Maar veel oude delen van linie zijn nog intact al zijn ze vaak nauwelijks zichtbaar. Water is dus 
niet alleen een grote vijand bij storm en noodweer, maar water kan ook een grote bondgenoot zijn in heel 
andere situaties.  
 
Beschermd erfgoed  
Inmiddels is de Nieuwe Hollandse Waterlinie officieel Rijksmonument en ook Nationaal Landschap. Sinds 
2008 wordt de linie opgeknapt dankzij samenwerking tussen rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen en terreineigenaren. Ook worden diverse fiets - en wandelpaden aangelegd.  
 
 

De prijs van het jubileumboek is €19,50 en het boek is verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de 
Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1A en bij Boekhandel Den Boer, Laanstraat 67 -69. 
 
 

Baarn spoort…al 140 jaar 

Zaterdag 4 oktober jl, is de expositie ‘Baarn spoort...al 140 
jaar’ feestelijk geopend.  
Baarn werd in 1874 aangesloten op de Gooilijn van 
Amsterdam naar Zutphen. De expositie geeft aan wat de 
aanleg van de spoorlijn voor Het Gooi en in het bijzonder 
voor Baarn heeft betekend. U ziet de aanleg van het spoor 
door het ravijn, de bouw van bruggen erover en de 
verfraaiing met een boulevard en de grotjes voor voetgangers 
onder de spoorlijn door.  

De bouw van het station en aan de hand van een maquette kunt u zien welke villa’s in het Amaliapark zijn 
gebouwd en wat daar in die 140 jaar is veranderd. Van het ‘centraal’station en van het buurtstation is een 
op schaal gemaakte opstelling te zien. Kortom te veel om op te noemen. Een bezoek aan de 
Oudheidkamer (in de kelder van de bibliotheek in de Hoofdstraat) meer dan waard. De toegang is gratis.  
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