
Hoofdstraat 1a 
3740 AH Baarn     
Openingstijden Oudheidkamer:  

woensdag  14-16 uur  
zaterdag 11-13 uur 

N I E U W S B R I E F  N U M M E R  3 ,  2 0 1 8  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier 

Vragen of opmerkingen? E-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel tijdens openingsuren (035) 5430377. 

De Historische Kring Baerne heeft een rijke kunstcollectie die regelmatig wordt aangevuld met 

schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van bekende en minder bekende Baarnse kunstenaars.  

Voor de nieuwe tentoonstelling ‘Schilderachtig Baarn’ hebben de vrijwilligers van de Oudheidkamer 7 

Baarnse kunstenaars uit verleden en heden geselecteerd: 

Antony van der Helden (1838 – 1902) een veelzijdig man die o.a. werkte als tuinarchitect, 

landschapschilder en makelaar. 

Jan Vermaas (1920-2013) een selfmade kunstenaar die schilderles gaf in Baarn.  

Estella den Boer (1912-2010) geboren in een artistieke omgeving van musici, schilders, dichters en 

beeldhouwers. 

Else van der Feer Lader – Lohmann (1897-1984) met veelzijdig werk in aquarel, schilderen en tekenen. 

Hendrik Verpoeken (1791-1869) schilder en tekenaar die veel in Hilversum en rond Baarn werkte.  

Jaap de Ruig (1909-1992) autodidact en Baarnaar pur sang, die meer dan 60 jaar van zijn leven heeft 

geschilderd. 

En de houtkunstenaar J. A. Vahl. De heer Vahl maakt prachtige afbeeldingen door middel van branden in 

hout, veelal Baarnse taferelen. 

De werken in de kunstcollectie van de Historische Kring worden meestal verkregen door schenkingen . 

Heeft u een kunstwerk(je) van een Baarnse schilder dat u wilt laten bewaren voor toekomstige 

generaties?  Kom langs en schenk het aan de Historische Kring Baerne. 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 

Kosten voor de hele dag (inclusief lunch+ 2 consumptiebonnen) 

€ 35,- voor donateurs TVE en leden van de HK Baerne 

€ 45,- voor overige geïnteresseerden 

Over te  maken naar  NL95 INGB 0003 8920 84  t.n.v. Stichting Tussen Vecht en  Eem, Bussum. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Diverse excursies naar keuze: 

 

 

 

  

Nog maar enkele kaarten beschikbaar: 

(12+) 

THEATERSPECIAL DOOR HERMAN PLEIJ OVER DE GESCHIEDENIS VAN BAARN! 

Op de laatste dag van de Maand van de Geschiedenis vieren we de historie van het mooie Baarn. Nie-
mand minder dan hoogleraar Herman Pleij zal deze avond stilstaan bij de geschiedenis van Baarn.  
 
Op zijn bekende bevlogen manier schetst hij de cultuurhistorische achtergronden van onze identiteits-
vorming. Het verhaal van Herman Pleij is herkenbaar, verrassend en onthult wat ons beweegt. 

De geschiedenis van Baarn met muziek en historische beelden 

Met medewerking van o.a. de Historische Kring Baerne 

Op 15 augustus vond in de Oudheidkamer aan de Hoofdstraat de overdracht plaats van het archief dat 

Leon Giessen, alias Mondo Leone, heeft samengesteld over de Joodse tandarts Arnold Loterijman en zijn 

moordenaar, de Duitse SS-er Kulla. Zijn onderzoek was de aanleiding voor de onthulling op 25 april dit 

jaar van de gedenksteen in het Baarnsche bos tegenover  villa Medan, waar Loterijman gevangen werd 

gehouden om later in het bos geëxecuteerd te worden door Kulla. Leon Giessen heeft de achtergronden 

nauwkeurig uitgezocht en daar een voorstelling op gebaseerd, die hij op 1 mei jongstleden ook hier in 

Baarn heeft gepresenteerd, Het lot van Loterijman, een boeiend en aangrijpend relaas. 

De Historische Kring Baerne is verheugd dat Leon Giessen zijn archief heeft overgedragen aan de HKB, 

zodat het beschikbaar is voor verder onderzoek. 

Voor wie eerdere voorstellingen van Leon Giessen over Loterijman heeft gemist, u kunt hier nog naar toe 

op 22 augustus in Utrecht, in het Hoofdgebouw van het Instituut voor Verwondering (voor meer informa-

tie zie website Mondo Leone). 

De terugtocht van de Duitse bezettingstroepen vanuit Baarns perspectief 

Door Ed Vermeulen

 

5 Mei 1945, de oorlog is voorbij. Voor de Nederlanders, maar ook voor de bezettingsmacht, het Duitse 
leger dat zich in de Festung Holland (Noord- en Zuidholland en Utrecht) had teruggetrokken. Deze 
groep, 120.000 man in getal, moest echter nog wel ontwapend en gescreend worden, om pas daarna, 
meestal te voet via de Afsluitdijk, naar huis (Duitsland) terug te gaan. Een kleine 20% (!) hiervan, bij el-
kaar ruim 25.000 man werden in de directe omgeving van Amersfoort, Leusden, Soesterberg, Soest en 
Baarn ontwapend.  

Mijn verhaal gaat over deze, voor velen onbekende fase, van de inmiddels voorbije oorlog en is nu te 
lezen en te bekijken op de Baarnse geschiedenissite Groenegraf.nl . Het is gebaseerd op het recent ver-
schenen, bijzonder goed gedocumenteerde en geïllustreerde boek Afgemarcheerd van Ronald Polak uit 
Leusden:  https://groenegraf.nl/afgemarcheerd 

Ondanks het feit dat de inhoud van dit bijzondere boek zich richt op de gebeurtenissen in de hierboven 
beschreven regio, is het goed te beseffen dat ook de soldaten afkomstig uit het overige deel van Festung 
Holland (Zuid- en Noord Holland, van Hoek van Holland en IJmuiden tot Den Helder en ook Texel), een 
vergelijkbare behandeling ten deel is gevallen. Een bijzonder en veelal onbekend stuk oorlogsgeschiede-
nis. Nu niet meer. 
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