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De historische lezingen in de eerste helft van 2016 zijn gepland op 19 januari en 26 april. 

   

 

http://us11.campaign-archive1.com/?u=922585dae210ae6749bda7290&id=889aad5505&e=2dfac69d88
http://us11.campaign-archive1.com/?u=922585dae210ae6749bda7290&id=889aad5505&e=2dfac69d88


 

De Historische Kring Baerne organiseert een boeiende lezing over de 
eerste Oranje op Soestdijk, met als onderwerp: Willem III en 
Bentinck, liefde of lust. De voordracht wordt gegeven door 
schrijfster Lenny Klijn uit Baarn. 
  

De historische roman “Willem en Bentinck”, liefde of lust, verscheen eind 
vorig jaar en is geschreven door de Baarnse schrijfster Lenny Klijn. De 
nagenoeg onbekende geschiedenis over de relatie tussen stadhouder 
koning Willem III en zijn boezemvriend Hans Willem Bentinck is door de 
schrijfster uitvoerig bestudeerd. Dit heeft geleid tot een roman die op ware 
gebeurtenissen is gebaseerd.  



 

  

In Nederland had men weinig belangstelling voor Willem III omdat hij naar 
Engeland was vertrokken. In Groot Brittannië was hij verre van populair, 
omdat hij de troon had veroverd door een geslaagde invasie. Alleen in 
Noord Ierland herinneren de Oranjemarsen aan de overwinning van de 
protestante Willem op de katholieke Jacobus, waardoor Noord Ierland 
protestant kon blijven. Bentinck werd door Willem benoemd tot Earl of 
Portland. 
  

Willem III was de eerste Oranje op Soestdijk. In 1674 kocht hij de hofstede 
Zoestdijck van zijn jeugdvriend Jacob de Graeff. De hofstede werd tussen 
1674 en 1678 in opdracht van Willem III uitgebouwd tot jachtslot. De 
koninklijke bank in de Pauluskerk is daar geplaatst in opdracht van Willem 
III. Boven de hofbank is het wapen van Willem III aangebracht. 
  

In de lezing gaat de schrijfster ook in op de persoonlijke relatie tussen 
Willem en Bentinck, die zonder elkaar nooit zo machtig hadden kunnen 
worden. Was het diepe vriendschap of was het meer? 

  

Over de spreker 

Lenny Klijn studeerde politicologie en rechten en had tot 1990 in 
Hilversum een tweevrouws advocatenpraktijk. Ze werd 
plaatsvervangend rechter in Haarlem maar schoolde zich om tot 
scenarioschrijver voor televisie en film. Tegelijkertijd was ze twaalf jaar lid 
van Provinciale Staten van Noord-Holland en van1999 tot 2003 
Gedeputeerde met als portefeuille o.a. Financiën en Arbeidsmarkt beleid. 
Na afloop van haar politieke carrière, begon ze met de research over 
Willem en Bentinck ten behoeve van een filmscript. Helaas bleek het te 
duur een dergelijke kostuumfilm te maken, waarop ze na verdere research 
besloot de boeiende geschiedenis in boekvorm te gieten. Momenteel 
wordt door Waterland Film onderzocht of het boek alsnog verfilmd kan 
worden. 
  

Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 24 
november om 20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open 
vanaf 19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. 
De toegang is gratis voor twee personen op vertoon van 
één lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de toegang 
€3,50 per persoon. 

 

 

 

 

  

  



 

 

Heeft u Baarn al gevonden in de 
wikipedia? 
 
Wie meer wil weten over de geschiedenis 
van Baarn kan tegenwoordig heel veel 
betrouwbare informatie vinden op 
Wikipedia. Dat komt doordat Douwe van 
der Meulen - actief vrijwilliger voor de 
Historische Kring Baerne - heel veel 
artikelen en aanvullingen heeft 
geschreven op deze vrije encyclopedie op 
internet. 
 
U kunt de informatie op drie manieren 
vinden: 
Baarn Hier vindt u 
uitgebreide hoofdstukken met 
tientallen artikelen over Baarn.  
Baarn van A tot Z Dit is een 
overzichtslijst van A tot Z met alle 
'Baarnse' onderwerpen in Wikipedia 
opgenomen. 
Portaal Baarn In een Portaal wordt aan 
de hand van 17 thema's een overzicht 
geboden van een stad of gebied. 
Portaal Baarn is één van de 13 portalen 
in de Nederlandse Wikipedia. 

  

 

 

De expositie 
Kunst met een Kroontje 

is nog tot 
eind december 2015 

gratis toegankelijk in de 
Oudheidkamer 

(kelder bibliotheek) 
Hoofdstraat 1A in Baarn. 

 
Openingstijden: 

 
woensdag 14.00 - 16.00 uur 
zaterdag 11.00 - 13.00 uur 

 
U bent van harte welkom.  

  

 

 

 
 

Lidmaatschap 
U bent al lid van de Historische Kring Baerne voor een bedrag van 
16 euro per jaar. U krijgt daarvoor o.a.: 
- vier maal per jaar het blad Baerne (voor bezorging buiten Baarn 
worden wel portokosten berekend) en 
- tenminste viermaal per jaar gratis toegang (voor twee personen 
per lidmaatschapskaart) tot de lezingen en presentaties. 
 
Bezoek aan de Oudheidkamer en aan exposities is altijd gratis, 
ook voor niet-leden. Toezending van de digitale nieuwsbrief is 
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eveneens gratis. 
 
Donaties en schenkingen 
De Historische Kring Baerne is aangemerkt als Culturele ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI kunt u 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Een 
erkende ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrechten te 
betalen over legaten en schenkingen. Uw schenking komt dus 
volledig ten goede aan de Historische Kring Baerne. 
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