
Hoofdstraat 1a 
3740 AH Baarn     
Openingstijden Oudheidkamer:  

woensdag  14.00-16.00 uur  
zaterdag 11.00-13.00 uur 

N I E U W S B R I E F  N U M M E R  4 ,  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. 

Ruim 350 jaar werd paleis Soestdijk bewoond door stadhouders, koningen en koninginnen.  De familie 

van Oranje heeft daardoor een sterke band met Baarn. Niet voor niets draagt Baarn de eretitel ‘Vorstelijk 

Baarn’.  In het verleden, voor 1900, had Baarn een soortgelijke titel. Er was toen sprake van ‘Prinselijk 

Baarn’.  

Wie kan zich niet herinneren dat Koningin Juliana en Prins Bernhard met hun gezin op Soestdijk 

woonden? Wie keek er niet naar het defilé langs het bordes?  Er zijn leden van het koningshuis in Baarn in 

ondertrouw gegaan en er zijn gebouwen geopend door leden van deze familie.  

In Baarn zijn veel plekken terug te vinden die de nauwe band met Oranje laten zien. Denk aan de de 

berceau tussen het paleis en de Kleine Kom. Maar er zijn ook diverse monumenten in Baarn met een 

“oranje” kleurtje, zoals de bank op de Brink,  de muziektent op de Brink, de hofbank in de Pauluskerk en 

niet te vergeten het woonhuis van Prinses Beatrix in Lage Vuursche.  

De band Oranje en Baarn is zo hecht dat de Historische Kring besloten heeft aan deze relatie een 

tentoonstelling te wijden met verhalen, films, foto’s en voorwerpen.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Historisch Kring Baerne, op vrijdag 4 januari 2019, om 16.00 uur,  

wordt de tentoonstelling officieel geopend door Wouter Eijbaard. Wij nodigen u graag daarvoor uit in de 

Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a (onder de bibliotheek). 

Bij de Historische Kring Baerne staan in febru-

ari de jaarlijkse foto-/film presentaties ge-

pland die, zoals bekend, weer aandacht vra-

gen voor het leven in Baarn, toen en nu.  

Dit jaar staan bekende en minder bekende 

panden in Baarn en de buitengebieden cen-

traal. De presentatie toont mooie oude beel-

den van gebouwen die de tand des tijds heb-

ben doorstaan en nog steeds staan te pron-

ken. Maar ook beelden van panden die inmid-

dels zijn verdwenen en zie wat er voor in de 

plaats is gekomen. 

Lisette Kuizinga en Hans van Dijk, vrijwilligers 

in de Oudheidkamer, hebben de voorstelling 

gemaakt. Ze hebben vele uren gestoken in het 

selecteren van de oude beelden, het maken 

van recente foto’s en het zoeken van de juiste 

gegevens. 

Het laatste deel van de voorstelling, een presentatie van oude filmbeelden, is samengesteld door Paul 

Kuizinga. 

De voorstellingen vinden in februari 2019 plaats in Het Brandpunt. De zaal is een half uur voor aanvang 

open. Kaarten zijn vanaf woensdag 30 januari, tijdens openingsuren, verkrijgbaar in de Oudheidkamer 

van de Historische Kring Baerne. De Oudheidkamer bevindt zich onder de bibliotheek, bereikbaar met 

trap of lift. Voor zover nog kaarten beschikbaar: ook aan de zaal.  

€ 

De Oudheidkamer heeft de hand weten te 

leggen op een tiental, vrijwel nieuwe, genum-

merde exemplaren uit 1932 van het vermaar-

de boek: ‘Uit de Geschiedenis van Baarn’ 

door T. Pluim. Dit standaardwerk wordt door 

de Historische Kring te koop aangeboden in 

de Oudheidkamer voor € 50,- (ongenummerd 

€ 40,-)                  

 Datum Weekdag  Aanvangstijd    Activiteit        

04-01-2019 vrijdag 16.00u. 
Nieuwjaarsreceptie en opening expositie: Baarn, waar Oranje  
zich thuis voelt. 

15-01-2019  dinsdag  20.00u. 
Lezing:"Markante monumenten in Baarn. Over een bank, een 
beeld, een brug en enkele bouwwerken" door F. Booy 

12-02-2019  dinsdag  20.00u. 
Foto/filmpresenatatie 'Baarn, toen en nu' 
(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

 19-02-2019 dinsdag 14.00u. 
Foto/filmpresenatatie 'Baarn, toen en nu' 
(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

21-02-2019 donderdag 14.00u. 
Foto/filmpresenatatie 'Baarn, toen en nu' 
(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

19-03-2019  dinsdag  20.00u.  Algemene ledenvergadering 2019 
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