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Het bestuur van de Historische Kring Baerne nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de  
 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 november 2021 
 
De vergadering zal worden gehouden in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 te Baarn. 
Zaal open om 19.30 u, aanvang 20.00 u. 
 
20.00 Opening door de voorzitter 
20.15 Aanvang Algemene ledenvergadering 

Agenda 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23-10-2020 
4. Jaarverslag 2020 
5. Financieel jaarverslag 2020 
6. Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
8. Begroting 2021 
9. Bestuursmutaties 

Aftredend en herkiesbaar:  
 - Mevrouw M. Olthof, secretaris; 
 - Mevrouw E.M.M.A Kuizinga, coördinator werkgroep Oudheidkamer; 
 - De heer J. van der Laan, coördinator werkgroep Archeologie en werkgroep Genealogie. 
 Het bestuur stelt voor allen voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. 
 Kandidaten kunnen – met ondersteuning van tenminste vijf leden – tot uiterlijk 29 oktober a.s. 

schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, postbus 326, 3740 AH Baarn. 
10. Activiteitenkalender 2021 
11. Rondvraag 
12. Sluiting. 
 
In verband met de coronacrisis zijn plaatsen voor deze vergadering beperkt. Wij verzoeken u daarom 
vriendelijk een plaats te reserveren via E secretaris@historischekringbaerne.nl of M 06 42 495 309.  
Met het oog op eventuele wijzigingen in het coronabeleid van de Rijksoverheid adviseren wij u om 
voorafgaand aan de vergadering onze website te raadplegen. 
 
De jaarstukken kunnen vanaf 20 oktober a.s. worden afgehaald in de Oudheidkamer op woensdag 
tussen 14.00-16.00 u en zaterdag tussen 11.00-13.00 u. De jaarstukken zijn vanaf die datum ook digi-
taal beschikbaar op www.historischekringbaerne.nl/jaarstukken. 
Tot uiterlijk 29 oktober 2021 kunnen extra agendapunten voor deze vergadering door de leden wor-
den ingediend, via E secretaris@historischekringbaerne.nl of M 06 42 495 309. 
 
Ik hoop u op deze vergadering te mogen begroeten. 
 
Jan Baerends, voorzitter 
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13-10-2020 
Aanwezige bestuursleden: Jan Baerends (voorzitter), Machteld Olthof (secretaris), John Boers (pen-
ningmeester), Lisette Kuizinga (OHK), Thea Kruidenier (algemeen bestuurslid), Taco Hofstra (WOB), 
Jan van der Laan (ARWE) en Loes Gebuis (notulist). 
Afwezige bestuursleden: Peter Mreijen (lezingen), Henriëtte Beuk (Baerne).  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Om 20.00 u opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom en meldt vervolgens dat: 
-  het beperkte aantal aanwezigen (16) tijdens deze uitgestelde vergadering geen invloed zal hebben 

op eventueel te nemen besluiten; er is geen quorum vereist (Statuten); 
- de lezing van de heer G.H. Sijbolts over het Cantonspark in verband met corona is afgelast; 
- Michiel Kruidenier na afloop van de vergadering het boek Baarnse geschiedenissen zal presenteren 

en enkele presentexemplaren zal uitreiken; 
- Mingo van der Stoep een filmpje heeft gemaakt over de HKB dat na de boekpresentatie vertoond 

zal worden. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Geen ingekomen stukken/mededelingen van de secretaris. Zij is afwezig vanwege verkoudheidsver-

schijnselen en zal op corona getest worden. 
- De voorzitter heeft afmeldingen ontvangen van Henriëtte Beuk, Peter Mreijen en de heer Smit. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26-03-2019 
Geen opmerkingen. 
 
4. Jaarverslag 2019 
De voorzitter deelt mee dat Ed Vermeulen, die artikelen schrijft voor de rubriek ‘Vandaag is morgen 
alweer gisteren’ in de Baarnsche Courant, heeft aangegeven dat deze niet vermeld worden in het 
jaarverslag van de HKB. Deze omissie zal worden rechtgezet in het komende jaarverslag.  
 
5. Financieel jaarverslag 2019 
- De penningmeester geeft een toelichting op het Bestuursverslag pagina 1 en 2 van de ‘Jaarrekening 

2019 en Begroting 2020’ en vermeldt daarbij dat de bestemmingsreserves vooral gebruikt zullen 
worden voor de ICT en voor kosten die een eventuele verhuizing met zich mee brengt. Hij spreekt 
zijn waardering uit voor de zuinigheid van de werkgroepen. 

- Thea Kruidenier vraagt wat er met de oude computers gaat gebeuren. Lisette Kuizinga antwoordt 
dat deze erg oud zijn en naar de gemeentewerf gebracht zullen worden. 

- De leden, die een extra gift aan hun contributie hebben toegevoegd, worden hartelijk bedankt door 
de voorzitter. 

 
6. Verslag kascommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid: 
Douwe van der Meulen meldt dat hij, tezamen met Frits Booy, alle financiële stukken heeft gecontro-
leerd; ze zijn in orde bevonden. De aanwezigen verlenen met applaus décharge aan het bestuur. 
 
7. Benoeming kascommissie 2020 
Frits Booy gaat de kascommissie verlaten. De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen hem wil 
opvolgen. Wim Velthuizen meldt zich hiervoor aan. 
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8. Begroting 2020 
De penningmeester meldt dat de begroting sluitend is, waarna de voorzitter hem bedankt voor alle 
werkzaamheden. 
 
9. Bestuursmutaties 
- Jan Baerends (voorzitter), Thea Kruidenier (algemeen bestuurslid), Taco Hofstra (WOB) blijven lid 

het bestuur; Loes Gebuis (notulist) zal haar werkzaamheden voortzetten. 
- Mingo van der Stoep, coördinator werkgroep Communicatie, vertrekt uit het bestuur. De voorzitter 

dankt hem heel hartelijk voor zijn vele werkzaamheden, met name de bijzondere posters die hij 
ontwierp worden genoemd. Er staan al bloemen voor hem klaar (op afstand!) en er volgt een harte-
lijk applaus voor Mingo. 

- De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij belangstelling hebben voor de diverse vacatures en 
ook of zij misschien in hun omgeving mogelijke kandidaten kennen. 

 
10. Activiteitenkalender 2020 
- De voorzitter vermeldt met spijt dat veel van de geplande activiteiten niet konden doorgaan van-

wege corona. 
- Wim Velthuizen spreekt zijn waardering uit voor de snelle retournering van het geld, dat hij voor de 

excursie had voorgeschoten. 
- Thea Kruidenier vraagt of de ‘Avond van de Baarnsche Geschiedenis’ zal doorgaan. Het antwoord 

luidt: ‘Waarschijnlijk wel, maar met slechts twee maal dertig aanwezigen op verschillende tijdstip-
pen.’ 

 
11. Rondvraag 
- De voorzitter memoreert het overlijden van onze archivaris, Frans Keesing, eind maart j.l. 
- Het bestuur wil een nieuw beleidsplan opstellen; dit zal ook in de Nieuwsbrief vermeld worden. Hij 

vraagt de aanwezigen of men belangstelling heeft om daaraan mee te werken; zo ja, graag aanmel-
den bij de secretaris. 

- De nieuwe expositie ‘125 jaar Baarnsche Courant’ zal op 17 oktober a.s. geopend worden door 
wethouder H. Prakke. Het zal helaas een besloten bijeenkomst zijn. Jan van der Laan zal voor de ge-
luidsinstallatie zorgen. 

 
12. Sluiting: 
Om ca. 20.30 u sluit de voorzitter de vergadering.  
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Jaarverslag 2020 
VAN DE VOORZITTER 
Jan Baerends 
 
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Helaas betekende dit dat wij onze pu-
blieksactiviteiten tijdens de lockdowns moesten stilleggen. Dit raakte vooral de Oudheidkamer, de 
lezingen en de excursie.  
De vrijwilligers van de Oudheidkamer zaten evenwel niet bij de pakken neer, ze werkten thuis of in 
klein verband (2 à 4 personen) door. De in februari geopende expositie ‘Toen was roken nog heel 
gewoon’ kon - zij het met de nodige restricties en hygiënemaatregelen - op woensdag 2 september 
weer heropend worden. De opening van de expositie ‘125 jaar Baarnsche Courant’ in oktober was 
noodgedwongen een soloactiviteit van wethouder Hugo Prakke.  
Helaas moesten de deuren voor de bezoekers weer gesloten worden op woensdag 16 december als 
gevolg van de tweede lockdown. Wij hopen dat vaccinatie de coronastorm weet te beteugelen en 
dat in de loop van 2021 alles weer zoveel mogelijk genormaliseerd wordt. 
De Algemene Ledenvergadering in maart kon geen doorgang vinden. Met inachtneming van de co-
ronamaatregelen kon deze in oktober met een beperkt aantal leden gelukkig toch doorgaan. Tijdens 
deze vergadering hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Communicatie, Mingo van der 
Stoep. 
 
Gelukkig waren er nog activiteiten die gewoon doorgang konden vinden, zoals het onderhoud van de 
Oude Begraafplaats. Ook de redactie van de Baerne werkte stug door, zodat er dit jaar als vanouds 
vier nummers op de deurmat vielen.  
 
Corona heeft jammer genoeg een negatieve invloed op ons ledental gehad: in 2020 is ons ledenbe-
stand met 29 gekrompen. Terwijl we juist in 2020 een ledenwerfcampagne hadden willen starten. 
We zullen dit in 2021 oppakken en doen een beroep op al onze vrijwilligers en leden om nieuwe le-
den te werven. 
Twee actieve vrijwilligers binnen onze vereniging zijn ons in 2020 ontvallen.  
In maart overleed Frans-Jaap Keesing, een markante vrijwilliger, die - als hij niet op reis was - altijd op 
woensdagmiddag en zaterdagmorgen te vinden was in de archiefkamer.  
In oktober ontviel ons Martin van der Woude, al vele jaren een actieve en gewaardeerde vrijwilliger 
op de Oude Begraafplaats en van de werkgroep Archeologie.  
 
Gelukkig valt er ook goed nieuws te vermelden. Twee van onze vrijwilligers, Lisette Kuizinga en Jan 
van der Laan zijn bij de jaarlijkse lintjesregen door de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau.  
Voor onze huisvesting is van belang dat de gemeenteraad van Baarn in december (eindelijk) een be-
sluit heeft genomen over de locatie voor de gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos en de 
bibliotheek. De keuze is daarbij gevallen op de Rembrandtlaan. Maar er zal nog veel water door de 
Eem stromen voordat het zover is. Als alles goed gaat en meezit zal oplevering volgens planning in 
het najaar van 2023 plaatsvinden. Daarna kan pas begonnen worden met het renoveren van het 
pand Hoofdstraat 1. Naast voldoende ruimte, zijn zichtbaarheid en bereikbaarheid hierbij onze uit-
gangspunten.  
 
Tot slot wil ik onze vrijwilligers (bestuurs- en werkgroepleden) hartelijk dankzeggen voor hun inspan-
ningen in dit moeilijke jaar. Ondanks alle restricties bleven ze waar mogelijk doorwerken en zich in-
zetten. Een woord van hulde is hier dan ook op zijn plaats. Hopelijk wordt in 2021 alles beter, zodat 
we onze activiteiten weer met voortvarendheid en enthousiasme kunnen oppakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE (ARWE) 
Jan van der Laan 
 
Ondanks de beperkingen tijdens de coronapandemie heeft de ARWE in het afgelopen jaar toch nog 
vier contactavonden kunnen houden. Er is gewerkt aan de vondsten in het depot en o.a. er is ar-
chiefonderzoek gedaan naar de vroegste geschiedenis van Eembrugge. Tevens is begonnen met het 
sorteren en restaureren van vondstmateriaal uit de opgravingen van Leestraat 14 en 16. Het betreft 
voornamelijk materiaal uit afvalkuilen van de firma Benning uit de Spoorstraat. Deze winkel voor o.a. 
luxe huishoudelijke artikelen en speelgoed heeft bestaan van 1882 tot 1 juli 1971.Het vondstmateri-
aal, veelal serviesgoed en porseleinen poppenkoppen, dateert uiteraard ook uit deze periode. Zodra 
we een kleine collectie van het materiaal gerestaureerd hebben gaan we hiermee een vitrinekast in 
de Oudheidkamer inrichten. 
Helaas is ons trouwe lid Martin van der Woude ons ontvallen. Tientallen jaren was hij lid van onze 
werkgroep en bezocht hij regelmatig de contactavonden. Hij is 83 jaar geworden. Wij zullen hem 
missen. 
 
Onderzoek Nieuw Baarnstraat 
Begin mei is geprobeerd om van de fa. Goedbouw te Ede toestemming te krijgen voor het doen van 
onderzoek op het bouwterrein aan de Nieuw Baarnstraat. Ondanks dat hierop niet gereageerd werd 
is de bouwput op de hoek met de Oude Utrechtse weg toch onderzocht. De bodem bleek ongestoord 
dus zonder verdere sporen te zijn. 
 
Vondsten, meldingen en schenkingen 
- Begin januari werd melding gedaan van de vondst van een moge-

lijke veedrinkbak aan de Mozartlaan. Het bleek uiteindelijk een 
vijver of bloembak te zijn geweest.  

- In juni werd door een magneetvisser een dolkachtig voorwerp uit 
de Eem opgevist. Na onderzoek was de conclusie dat het een niet 
nader te dateren marlpriem was.  

- In juli kregen we via mevrouw E. van Hattem vondsten uit een 
afvalkuiltje aan de Sophialaan. Het betrof o.a. een zalfpotje en 
glaswerk uit, waarschijnlijk, het begin van de 20e eeuw. Een fles-
fragment met de tekst: A.H. de Haas, Nieuw Baarnstraat 164, 
Baarn (foto) , leidde tot een nader onderzoek naar deze A.H. de 
Haas. Tot nu toe echter zonder resultaat. 

- Na een melding door Ton van den Oudenalder werd de gegraven 
kabelsleuf op de Brink onderzocht op archeologisch materiaal.  
Dit leverde geen vondsten op.  

- De schenking door Peter Mreijen van enkele vondsten uit de Burg. 
Penstraat bleken uit het midden van de vorige eeuw te dateren.  

- In november kwam nog een melding van de heer Luth aan de 
Jachthuislaan betreffende een zwaar verroest metalen voorwerp 
uit een weiland langs de Biltseweg (zie foto). Op deze weilanden 
werd na de Tweede Wereldoorlog een deel van de Duitse troepen 
ontwapend. Op 10 mei 1945 ontplofte een op scherp staande mijn 
te midden van andere munitie waarbij dertien Britse militairen op 
slag werden gedood. Mogelijk dat het voorwerp met deze ontplof-
fing te maken heeft. Voor determinatie zal contact worden opge-
nomen met het Nationaal Militair Museum te Soest.  
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Contacten 
Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek ter hoogte van Plataanlaan 1, tegenover de brand-
weerkazerne, is in september door BVA (Bureau voor Archeologie) informatie opgevraagd bij de AR-
WE. Dit opvragen van informatie wordt regelmatig gedaan wanneer een professioneel bedrijf ar-
cheologisch onderzoek moet doen bij grotere bouwwerkzaamheden. In dit geval is informatie ver-
strekt over onderzoeken die de ARWE in de directe omgeving van de Plataanlaan heeft gedaan.  
Naar aanleiding van het filmproject van Mingo van der Stoep over de grafheuvels op ’t Hoge Erf is 
contact opgenomen met de rentmeester van Landgoed Pijnenburg met het verzoek de betreffende 
grafheuvels te ontdoen van bomen en struiken. Dit omdat ze, gelegen aan een wandelroute, langza-
merhand onzichtbaar worden door de begroeiing. 
Door de Lokale Omroep Spakenburg (LOS) wordt dit jaar een 12-delige serie opgenomen over de 
geschiedenis van Bunschoten-Spakenburg. Voor de aflevering over kasteel Huis ter Eem werd om 
expertise vanuit de HKB gevraagd. Ondergetekende heeft hiervoor zijn medewerking toegezegd. 
 
Toekomst  
Ondanks het probleem dat opgraven door amateurarcheologen bijna onmogelijk is, lijkt er toch een 
mogelijkheid geschapen te worden om archeologie in de praktijk te beoefenen. In opdracht van de 
Beheergroep Rijksmonumenten gaat de Provinciale archeoloog bekijken of het mogelijk is om een 
Archeologische Brigade op te richten. Deze gaat in eerste instantie een 25-tal monumenten beheren 
en onderhouden. In april zal, na het inwinnen van advies, hierover een rapport worden opgesteld 
waarna contact zal worden opgenomen met de archeologische werkgroepen in de provincie. 
 
 
WERKGROEP COMMUNICATIE 
De werkgroep Communicatie heeft sinds medio 2020 geen leden meer door het vertrek van Mingo 
van der Stoep. De voorkomende werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende vrijwilligers:  
Lisette Kuizinga en Ben de Moel verzorgen de website, die er professioneel en mooi uitziet na enkele 
aanpassingen; Machteld Olthof en Henriëtte Beuk nemen de Nieuwsbrief voor hun rekening en Hen-
riëtte verzorgt ook de Facebook-pagina; de persberichten worden verzorgd door Machteld Olthof. 
Mingo van der Stoep heeft een video gemaakt over de activiteiten van de HKB voor het youtube-
kanaal van RTV Baarn en een film over de grafheuvels op ’t Hoge Erf.  
Intussen is het bestuur naarstig op zoek naar een vrijwilliger die de werkgroep nieuw leven inblaast 
en alle activiteiten met betrekking tot communicatie op zich zal nemen en coördineren. 
 
 
DISTRIBUTIE BAERNE 
Hans Frijlink 
 
Het eerste nummer van het jaar, de eerste editie van de 44-ste jaargang, werd begin maart bezorgd 
zoals immer te voren. Met de distributie vanuit de Oudheidkamer en met de gebruikelijke onderlinge 
contacten aldaar. 
De rest van het jaar moest de bezorging van onze kroniek worden aangepast aan de gezondheidsre-
gels vanwege de coronapandemie. De distributie werd verplaatst naar de ingang van de bibliotheek, 
zodat de boekjes snel konden worden afgehaald met een minimale kans op onderlinge contacten. 
Efficiënt en nodig, maar minder genoeglijk. Op deze manier konden de leden van de HKB toch hun 
exemplaar ontvangen. 
Vanaf begin 2020 wordt van de Baerne, naast de papieren editie, ook een elektronische editie gede-
poneerd bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Beide edities zijn daar te raadplegen. 
Eén bezorger heeft zich om gezondheidsreden moeten terugtrekken, maar twee nieuwe vrijwilligers 
zijn toegetreden. 
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EXCURSIECOMMISSIE 
De geplande excursie op zaterdag 3 oktober 2020 naar het Airborne museum en de Airborne be-
graafplaats in Oosterbeek kon wegens het geringe aantal aanmeldingen als gevolg van corona helaas 
geen doorgang vinden. 
Wij zoeken overigens nog steeds één of enkele vrijwilligers, die het organiseren van de excursie op 
zich willen nemen. Het is een leuke en qua tijdsinvestering een overzienbare taak. Wij zien uw aan-
melding graag tegemoet! 
 
 
WERKGROEP GENEALOGIE 
Jan van der Laan 
 
Werkavonden 
Ondanks de coronaperikelen zijn de leden van de werkgroep Ge-
nealogie het afgelopen jaar toch nog zeven avonden bijeen geko-
men. Deze avonden worden telkens op de tweede maandag van 
de maand gehouden. Op de werkavonden worden lijsten van in-
ternetadressen, verenigingen, archieven, boeken, en boeken uit 
de HKB-bibliotheek samengesteld die van belang zijn voor de 
amateurgenealoog. 
 
Schenkingen 
In 2016 heeft de HKB een schenking ontvangen die van grote 
waarde is voor de werkgroep Genealogie. Het betreft acht ring-
bandmappen met genealogieën van Baarnse boerenfamilies, ruim 
500 bidprentjes en 18 zogenoemde Eemlandsche klappers. Deze 
Eemlandsche klappers bevatten veel gegevens over dopen en 
huwelijken in Baarn en omringende gemeenten. Er is een begin 
gemaakt met het verwerken van deze gegevens. De bidprentjes 
zullen uiteindelijk met bijbehorende namenlijsten op de bezoe-
kerscomputers in de Oudheidkamer worden gezet waar ze raad-
pleegbaar worden. 
 
Onderzoeken 
Op verzoek van geïnteresseerden van buiten de HKB is onderzoek ingesteld naar families die vroeger 
voor kortere of langere tijd in Baarn hebben gewoond.  
Voor de familie Jacob Masen (1780-1823) ging het om twee van hun zes kinderen. Na het overlijden 
van beide ouders liep het spoor naar hun dochtertjes van 9 en 12 jaar dood. Er kon niet worden ont-
dekt of de beide meisjes bij familie of in een weeshuis zijn opgenomen. 
Volgens genealoog J.W. van der Vuurst is een zekere Wouter Jansz Horst op 1-5-1752 overleden op 
boerderij Grimmestein. Vraag van de familie was of in onze gegevens melding van dit overlijden werd 
gedaan. Dat bleek niet het geval en we konden hen niet verder helpen. 
Uiteraard hebben we ook onderzoek gedaan naar aanleiding van de schenking van een tweetal bier- 
of wijnlessen met de tekst: A.H. de Haas, Nieuw Baarnstraat 164, Baarn. In zowel Baarnse als lande-
lijke genealogische sites is de naam niet terug te vinden. Maar wie weet, komen we er nog eens ach-
ter wie deze bier- of wijnbrouwer is geweest. 
 
Toekomst 
Net aan het einde van het jaar heeft de werkgroep een belangrijke bron aangekocht die van belang is 
voor de historie van Baarn en andere dorpen in Eemland. Het zijn de Registers van de 20e en 40e 
penning uit de periode 1717-1806 (met hiaten) en is een soort voorloper van het kadaster.  
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INTERVIEWCOMMISSIE 
De interviewcommissie heeft vanwege corona geen actie kunnen ondernemen dit jaar. Onze doel-
groep bestaat voornamelijk uit ouderen die geen risico mogen lopen. 
Er is ook goed nieuws te melden: de interviewcommissie heeft drie nieuwe vrijwilligers mogen ver-
welkomen. Helaas kunnen zij nog geen interviews afnemen maar er wordt inmiddels wel gewerkt 
aan het voor publicatie geschikt maken van eerder afgenomen en nog niet uitgewerkte interviews. 
Hopelijk zijn er na de zomervakantie meer mogelijkheden. 
 
 
LEDENADMINISTRATIE 
Henk Kroon 
 
Per 1 januari 2020 telde de HKB 752 betalende leden.  
Door een aantal mutaties (voornamelijk overleden leden en verhuizingen) en weinig mogelijkheden 
om nieuwe leden te werven dit jaar is ons ledenbestand afgenomen met 29 betalende leden tot 723. 
Deze teruggang baart zorgen. Een actieve ledenwerfcampagne zal gestart worden. 
 
 
LEZINGEN 
Wegens coronabeperkingen heeft slechts één lezing doorgang kunnen vinden. Jan Willem Verlinden 
hield een lezing over de gezusters Van Gogh en wel in de aula van Het Baarnsch Lyceum. De lezing 
was een succes, het toegestane aantal van 30 aanwezigen werd gehaald. We hopen ook in de toe-
komst van deze locatie gebruik te kunnen maken. De overige lezingen die op het activiteitenpro-
gramma stonden zijn uitgesteld tot moment dat de coronarestricties voldoende versoepeld zijn. 
 
 
MONUMENTENCOMMISSIE 
Sandra van Berkum (Vertegenwoordiger Historische Kring ‘Baerne’ Monumentencommissie van Wel-
stand en Monumenten Midden Nederland, Rayon Noord-Oost)  
 
2020 was een rustig jaar voor monumentaal Baarn. Na de eerste lockdown in maart zijn er niet veel 
aanvragen ingediend. Toch lag het monumentenjaar niet helemaal stil.  
 
Wilhelminalaan 3 
Een plan waarover mijn mening gevraagd werd, betrof nieuwbouw bij villa Parkwijk. Op het voorter-
rein van deze rijksmonumentale villa, rechts van de oprijlaan, wordt een villa (houtbouw) met zwem-
bad gerealiseerd. Naar mijn mening wordt hiermee een gaaf, historisch aanzicht verstoord. De pro-
minente aanwezigheid van een moderne villa doet bovendien afbreuk aan de uitstraling van Park-
wijk, een van de meest beeldbepalende villa’s van het Wilhelminapark.  
 
St. Elisabeth Klooster in Lage Vuursche  
Over het zusterhuis en de kapel van het voormalige St. Elisabeth Klooster in Lage Vuursche ontving ik 
van een omwonende het verontrustende bericht dat er was ingebroken en er een brandkraan of 
waterleiding open zou staan, waardoor water al dagenlang vrij spel had in het pand. Het zusterhuis 
en de kapel bevatten kwetsbare authentieke interieuronderdelen, zoals houten wandpanelen en 
deuren, een pijporgel, glas-in-loodramen. Ik heb contact opgenomen met MooiSticht dat de zaak ter 
hand heeft genomen. Ook bleek dat er sloopwerkzaamheden gaande waren waarbij authentieke 
elementen dreigden te verdwijnen. Van MooiSticht heb ik begrepen dat er plannen zijn om dit bij-
zondere complex te herstellen en een nieuwe functie te geven. Dat stemt hoopvol.  
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Nieuw Baarnstraat 
Een plan dat al in 2016 behandeld werd in de monumentencommissie en waarmee werd gestart in 
2020, nadert zijn voltooiing: de herontwikkeling van de braakliggende terreinen aan de Nieuw Baarn-
straat. De gevels van de nieuwe gebouwen sluiten vanwege hun diversiteit in vormgeving en materia-
len naadloos aan bij de reeds aanwezige panden in deze straat. Een zeer geslaagd voorbeeld van 
nieuwbouw met gevoel voor de historische, dorpse omgeving.  
 
Geeft de gemeente Baarn wel genoeg om haar monumentale panden en aanzichten? Steeds valt op 
hoe kwetsbaar het Baarnse monumentale erfgoed is en hoe weinig beschermd soms. Het vraagt om 
niet-aflatende aandacht en actie. Opdat generaties na ons ook kunnen genieten van groen, monu-
mentaal en sfeervol Baarn. 
 
 
WERKGROEP OUDE BEGRAAFPLAATS 
Taco Hofstra 
 
Ondanks corona konden de werkzaamheden eigenlijk nagenoeg ongestoord doorgang vinden.  
De traditionele gezamenlijke opening van het jaar kon echter geen doorgang vinden en de eveneens 
traditionele gezamenlijke jaarafsluiting kon alleen op ‘alternatieve’ wijze plaatsvinden.Triest was wel 
dat dat laatste zonder ons oudste werkgroeplid, Martin van der Woude, moest gebeuren. Hij over-
leed kort daarvoor op 93-jarige leeftijd. Decennia lang was hij iedere vrijdagochtend op de begraaf-
plaats aanwezig en bezig. Een icoon! 
 
Voor corona waren er twee jaren van droogte die het groenbestand op de begraafplaats geen goed 
deden met als gevolg veel kapwerk. Dit jaar gaf een grote beuk vlak bij het hek de geest en moest om 
veiligheidsredenen verwijderd worden. Het is altijd triest als je ziet dat zo’n geweldenaar het op 
moet geven Deze beuk was daar geen uitzondering op, maar voor hij definitief neerging liet hij toch 
nog wel even zien uit wat voor hout hij was gesneden: de eerste ronde slopers die op hem af waren 
gestuurd versloeg hij glansrijk. Ondanks toch modern amputatiemateriaal kwamen ze er niet door-
heen; ja, hier en daar een tak, maar dat was het dan. De ploeg droop met hangende pootjes af.Pas 
toen men met groot materieel de boom te lijf ging moest hij het opgeven en ging hij waardig ten 
onder.  
Ondertussen gaat het groot onderhoud, zoals het restaureren van gebroken grafstenen, gestaag 
door. Het is secuur werk en je komt soms onverwachte situaties tegen, maar met moed, beleid, 
trouw en bouwkundige expertise (alles in ruime mate bij ons aanwezig!) worden er verbluffende 
resultaten bereikt. 
Regelmatig krijgen we verzoeken om hulp bij het zoeken naar graven van voorouders, die hier begra-
ven ( zouden kunnen) liggen. Soms ook verzoeken van andere aard. Zoals het verzoek tot het hier 
herbegraven van een elders begraven familielid, of zelfs een - nogal dwingend - verzoek om een eer-
tijds familiegraf te openen zodat er een urn van een pas overleden familielid bijgeplaatst kon wor-
den. Welhaast nodeloos te zeggen dat we deze verzoekers teleur moesten stellen. 
 
 
WERKGROEP OUDHEIDKAMER 
Lisette Kuizinga 
 
Het jaar 2020 was een jaar om nooit meer te vergeten. Vanaf maart werden we heel erg beperkt in 
onze activiteiten vanwege het coronavirus.  
Op 21 maart moesten we afscheid nemen van Frans Jaap Keesing, sinds 2008 onze zeer gewaardeer-
de archivaris. Voorafgaand aan de crematie in besloten kring op dinsdag 31 maart, heeft een groot 
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aantal vrijwilligers, buiten voor de Oudheidkamer, afscheid van Frans kunnen nemen. De heren Van 
den Bosch en Van Dijk hebben Frans’ taak als archivaris overgenomen. 
Door ziekte heeft zowel Ica Sluijs (gastvrouw) als Paul Kuizinga (ICT) in de loop van het jaar moeten 
afhaken.  
In november heeft zich een nieuwe vrijwilligster bij de werkgroep gevoegd. Onze werkgroep bestaat 
momenteel uit 21 personen. 
 
Ondanks het corona virus en dientengevolge de beperkende maatregelen, heeft de werkgroep niet 
stilgezeten. Hier volgt een summiere opsomming: 
 
Tentoonstellingen 
‘Slechts’ twee tentoonstellingen. De eerste, ‘Toen was roken nog heel gewoon’, werd door verzame-
laar en samensteller van de expositie Hans Brinkerink geopend op 1 februari jl. Hierin werd uitge-
breid aandacht besteed aan alles wat met tabak te maken had: bewaren, gebruiken, verwerken en 
met name hoe in het verleden vakkundig prachtige dingen in relatie met tabak gemaakt konden 
worden. 
Op 17 oktober jl. opende wethouder Hugo Prakke de tweede tentoonstelling: ‘125 jaar Baarnsche 
Courant’. Opening vond plaats ‘in besloten kring’ i.v.m. de pandemie. Aansluitend is aan de heer 
Prakke een ‘privé’-rondleiding door de Oudheidkamer gegeven. De poster voor de expositie ‘125 jaar 
Baarnsche Courant’ werd ontworpen door een contact van Ton van den Oudenalder.  
 
Foto-/filmpresentaties 
De drie foto-/filmpresentaties ‘Baarn Toen en Nu’ (gehouden op 11, 13 en 20-feb-2020) hebben in 
totaal 215 bezoekers getrokken. De reacties waren zeer positief.  
 
Activiteiten 
- In de loop van het jaar heeft de werkgroep, of individuele leden daarvan, meegewerkt aan o.a. het 

informatie verstrekken voor de website Erfgoed tussen Vecht en Eem; 
- Op verzoek van Godfried van Run t.b.v. het Joods Monument, het aanvullen van een namenlijst van 

joodse inwoners die zijn omgekomen in vernietigingskampen; 
- In het kader van 75 jaar bevrijding, het aanleveren van Baarnse oorlogsfoto’s. Een van de inge-

stuurde foto’s is opgenomen in het boek De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s en is te zien in de 
Tweede Kamer en het Verzetsmuseum Amsterdam; 

- N.a.v. een oproep van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) zijn belangrijke gebeurtenissen uit de 
lokale oorlogsgeschiedenis doorgegeven ter verwerking in een ‘WO2-thesaurus’, een Google-
achtige zoekmachine met ruim tien miljoen bronnen uit de Tweede Wereldoorlog; 

- Voor het project ‘De Koude Oorlog in Beeld’ zijn foto’s geleverd van de kazerne Soestdijk; 
- Radio-interviews voor de Baarnse en Soester radio i.v.m. de expo ‘125 jaar Baarnsche Courant’; 
- Het aanleveren van foto’s voor de ‘Avond van de Baarnsche Geschiedenis’. Het evenement heeft 

helaas niet kunnen plaatsvinden vanwege corona. 
- De digitale plattegrond van oud Baarn, een initiatief van het Groenegraf. Deze plattegrond staat op 

de website van de Historische Kring Baerne en op die van het Groenegraf.  
- Het softwarepakket voor de opslag van beelden is inmiddels vervangen. Een groot deel van de foto-

collecties is geconverteerd en door enkele vrijwilligers worden ontbrekende trefwoorden toege-
kend en bijschriften gecorrigeerd. 

- Aangezien in mei jl. een vacature is ontstaan bij de werkgroep Communicatie, wordt de website nu 
beheerd door de OHK en is deze Inmiddels geactualiseerd. O.a. zijn pdf’s van de Baerne’s vanaf 
1976 t/m 2015 op de site gezet. Ook de verzending van de Nieuwsbrief vindt plaats vanuit de OHK. 

- In de bibliotheek is een aantal boeken gerestaureerd en worden de boeken voorzien van verwijder-
bare labels. 
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- De Oudheidkamer is slechts een klein deel van het jaar open geweest voor bezoekers: de eerste 
twee en een halve maand van 2020, in september/oktober en vanaf 21 november t/m 15 decem-
ber. Gedurende de pandemie was bezoek aan de OHK slechts mogelijk onder strikte voorwaarden. 

Met name in coronatijd is het een obstakel dat de OHK in een slecht geventileerde kelderruimte is 
gehuisvest. Een ander hinderend feit is dat toegang voor bezoekers afhankelijk is van de openstelling 
van de Openbare Bibliotheek (gemeenschappelijke ingang).  
 
Voortschrijdend 
Registratie/inventarisatie van kunstwerken, objecten en boeken, digitaliseren van foto’s, transcriptie 
van (oude) waardepapieren, bijhouden van het knipselarchief, bijhouden van een zeer uitgebreid 
archief m.b.t. het Oranjehuis, voorbereiden nieuwe exposities, voorbereiden foto-/filmpresentaties 
en het beantwoorden van vragen.  
Het digitale fotoarchief omvat inmiddels ruim 33.000 foto’s en onze bibliotheek ca. 1800 boeken. 
Op maandag, woensdag en zaterdag is, ook in coronatijd, in kleine groepjes afwisselend gewerkt in 
de Oudheidkamer. De werkgroep is maandelijks bijeengekomen voor groepsoverleg. 
 
Aanwinsten 
Van diverse instanties, verenigingen en particulieren zijn archiefstukken, boeken, foto’s en objecten 
ontvangen. Veel objecten/boeken m.b.t. het Koninklijk Huis. Er zijn enkele boeken aangekocht. 

 
Van restaurant De Generaal is een grote fotocollage 
op zeildoek ontvangen en een viertal vitrines uit het 
voormalige Oranjemuseum. 
De geschonken kunstwerken betroffen o.a. een 20-tal 
pentekeningen van Reinald van den Steene, een plak-
kaatverfportret van een clown gemaakt door me-
vrouw Woltering-Oremus, een schilderij ‘Eem in win-
tertooi’, een beeldje ‘Watertoren’ van de hand van 
Wim Oostendorp, een pentekening van koningin 
Emma en een aquarel van de Brink. 
Voor promotiedoeleinden is een banner aangeschaft.  

 
Aankoopcommissie 
Er is een kopie van een aquarel ‘Pauluskerk op de Brink’ door Jaap de Ruig en een ets ‘N.H. Kerk Brink 
Baarn’ door Jan Wilmink verworven  
 
Samenwerking met Stichting Groenegraf: Vandaag is morgen alweer gisteren 
Ed Vermeulen 
 
De samenwerking met Stichting Groenegraf heeft in 2020 geresulteerd in het verschijnen van de 
volgende artikelen in de Baarnsche Courant: 
‘Er loopt een paard door de Laanstraat’ 
‘De wereld in de greep van het coronavirus. Handen wassen!’ 
‘Baarn op de wereldzeeën: Varen in oorlogstijd - geef ons heden ons dagelijks brood’ 
‘Baarnse boeren’ 
‘Van Atlantikwall tot zomers Koek en Zopie: de vakantiebaan van een Baarnse schooljongen.’ 
‘Bakker Gros en familie. Uit de ’Steeg van Nagel’’ 
‘Het boekje van Vrugtman: De kringloop van de tijd 1942-1945 in elf handtekeningen 
‘Gerardus van der Meer. Avonturen van een directeur van het Baarnse Badhotel’ 
‘KNRM: hoe trouw wordt beloond’ 
‘Baarn op de wereldzeeën: AFSCHEID, requiem voor een vriend. Tragedie a/b m.s. Kreon’ 
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‘Sinterklaas, wie kent hem niet, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Een Sint en Piet fantasie in co-
ronatijd.’ 
‘’Eindelijk thuis’, een Baarns kerstverhaal met een nautisch randje.’ 
Auteurs waren Ed Vermeulen en Eric van der Ent en een enkele gastschrijver. 
De eerste verhalen tot eind 2018 zijn inmiddels gebundeld en uitgegeven door Stichting Groenegraf 
onder de titel Vandaag is morgen al weer gisteren.  
 
 
WERKGROEP REDACTIE BAERNE 
Henriëtte Beuk 
 
In totaal zijn er vier nummers uitgebracht op de vaste momenten in het jaar: maart, juni, september 
en december. Elk nummer bevatte 32 pagina’s en werd in fullcolor gedrukt. 
 
Er zijn 16 artikelen geplaatst met onder meer aandacht voor de jubilerende Volksuniversiteit (75 
jaar), het monument ‘de Marinier’, het kunstwerk ‘Hemel van bewegend Mozaïek’ bij het plaatselijke 
ziekenhuis en koordirigent Jacob Hamel. De 19e eeuw was een bron van informatie voor artikelen 
over de naai- en breischool van de Commissie van Weldadigheid, de Fransche School van meester 
Van Dapperen, en de directeuren Cohen van de Baarnsche tapijtfabriek. Uit een meer recent verle-
den werd de Vuursche tollenkwestie nader onderzocht en werd de geschiedenis van het busbedrijf 
Tensen, dat 50 jaar rondreed in Baarn, belicht.  
De rubriek ‘Geboren, getogen’, waarin niet alleen de geïnterviewde in het zonnetje gezet wordt maar 
ook de recente geschiedenis van de wijk waarin deze is opgegroeid, is na het vertrek van initiatief-
nemer Eric Lorier voortgezet. Dit jaar werden Martin Hoogendoorn (Zandvoortweg), Teun Stein 
(Brinkstraat), Agnes Sillem (Faas Eliaslaan/Eemstraat), en Mercia Vries-Lengers (Brinkstraat) geïnter-
viewd . 
Ook het wel en wee van de HKB werd in elk nummer opgenomen in de vorm van aankondigingen van 
exposities en lezingen, aanwinsten, een in memoriam voor Frans Keesing, en oproepen voor het ver-
vullen van vacatures.  
 
De redactie is in de loop van dit jaar gekrompen naar twee personen: Marjo Stam en ondergeteken-
de. Eric Lorier en Martijn van Empel namen afscheid. Mede dankzij bijdragen van gastauteurs lukt het 
om de kopij voor elk nummer sluitend te krijgen, maar nieuwe invalshoeken en thema’s en/of eigen 
bijdragen voor historisch verantwoorde artikelen zijn van harte welkom bij de redactie. 
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Samenstelling bestuur 2021 

 
Op 9 november 2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden: 
 

Functie Naam Aftredend in maart 

Voorzitter Jan Baerends 2023 
 

Secretaris Herkiesbaar 
Machteld Olthof 

2024 
 

Penningmeester John Boers 2022 
 

Werkgroep Archeologie Herkiesbaar 
Jan van der Laan 

2024 
 

Werkgroep Communicatie Vacant  
 

Werkgroep  
Oude Begraafplaats 
 

Taco Hofstra 2023 

Werkgroep Oudheidkamer Herkiesbaar 
Lisette Kuizinga-Claassens 
 

2024 

Werkgroep Redactie Baerne Henriëtte Beuk 2022 
 

Algemeen Bestuurslid Thea Kruidenier 2023 
 

Algemeen bestuurslid Vacant  
 

Notulist Loes Gebuis  
 

 
Het bestuur stelt voor Lisette Kuizinga, Jan van der Laan en Machteld Olthof voor een nieu-
we periode van drie jaar te benoemen. 
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Activiteitenprogramma 2021 
 
Wegens de coronacrisis is het aantal activiteiten in 2021 zeer beperkt.  
 
4 januari Tentoonstelling ‘125 jaar Baarnsche Courant’ loopt door. 
I maart  Uitgave Baerne nr. 1 
23 maart ALV uitgesteld tot 9 november 
1 juni  Uitgave Baerne nr. 2 
9 augustus Laatste week expositie ‘125 jaar Baarnsche Courant’. 
1 september Uitgave Baerne nr. 3 
18 september Opening expositie – nog nader te bepalen 
1 december Uitgave Baerne nr. 4 
 
Het bestuur hoopt in de herfst weer een of twee lezingen te kunnen organiseren. 
 

 
 


