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Het bestuur van de Historische Kring Baerne nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 maart 2022
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 van de Historische Kring Baerne
20.05 Algemene ledenvergadering
21.00 Lezing: Huis ter Eem in en rond het Rampjaar 1672 door Jan van der Laan

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9-11-2021
Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021
Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
Benoeming kascontrolecommissie 2022
Bestuursmutaties
Aftredend en herkiesbaar: John Boers, penningmeester
Aftredend en niet herkiesbaar op eigen verzoek: Henriëtte Beuk, hoofdredacteur Baerne
Het bestuur stelt voor John Boers voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
Vacatures: bestuurslid/hoofdredacteur voor de werkgroep Redactie Baerne en Algemeen
Bestuurslid met als portefeuille Vrijwilligersbeleid.
Kandidaten kunnen – met ondersteuning van tenminste vijf leden – tot uiterlijk 15 maart a.s.
schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, postbus 326, 3740 AH Baarn.
WBTR en wijzigingen in huishoudelijk reglement en reglement financieel beheer
Beleidsplan 2022-2024
Activiteitenkalender 2022
Begroting 2022
Rondvraag
Sluiting.

Bij het ter perse gaan van deze uitnodiging geldt in verband met de coronapandemie een maximaal
aantal bezoekers van 30. Wij vragen u vriendelijk om onze website te raadplegen voor de laatste
stand van zaken in dezen. Het is verstandig om u voorafgaand aan de vergadering aan te melden via
E secretaris@historischekringbaerne.nl om verzekerd te zijn van een plaats.
De jaarstukken kunnen vanaf 9 maart a.s. worden afgehaald in de Oudheidkamer op woensdag en
zaterdag tijdens openingstijden. De jaarstukken, inclusief het Beleidsplan 2022-2024 zijn vanaf die
datum ook digitaal beschikbaar op www.historischekringbaerne.nl/jaarstukken.
Tot uiterlijk 15 maart 2022 kunnen extra agendapunten voor deze vergadering door de leden
worden ingediend, via E secretaris@historischekringbaerne.nl of M 06 28551482.
Ik hoop u op deze vergadering te mogen begroeten.
Jan Baerends, voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 09-11-2021
Aanwezige bestuursleden: Jan Baerends (voorzitter), Machteld Olthof (secretaris), John Boers
(penningmeester), Lisette Kuizinga (OHK), Taco Hofstra (WOB), Jan van der Laan (ARWE),
Henriëtte Beuk (Baerne), Ans van Egdom (Communicatie), Thea Kruidenier (algemeen
bestuurslid), Loes Gebuis (notulist).
1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom en meldt vervolgens dat:
vanwege de corona pandemie het Jaarverslag van 2020 pas nu behandeld kan worden;
Angelique Bosch van Drakestein na afloop van de vergadering een lezing geeft over het
Cantonpark.
De voorzitter dankt Machteld Olthof en Henriëtte Beuk (vormgever) voor het mooie Jaarverslag.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Afmeldingen: Wim Velthuizen, Ed Vermeulen, Hans van Dijk.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23-10-2020
Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag 2020
De voorzitter meldt dat 2020 een bijzonder jaar was vanwege de corona pandemie en dat dat ook
geldt voor het lopende jaar.
De voorzitter verwijst naar pagina 4 van het Jaarverslag, waarin het overlijden van Frans-Jaap
Keesing en Martin van der Woude vermeld staat; hij staat kort stil bij wat deze markante
vrijwilligers voor de HKB hebben betekend.
Ans van Egdom is lid geworden van de werkgroep Communicatie en treedt namens deze
werkgroep toe tot het bestuur. Machiel Bakker verzorgt de vormgeving. De HKB is nog steeds op
zoek naar extra vrijwilligers voor deze werkgroep.
Hans Frijlink organiseert de distributie van de Baerne.
In 2020 kon de geplande excursie niet doorgaan en ook in 2021 was er geen excursie. De
voorzitter hoopt dat het wel gaat lukken in 2022 en meldt dat we vrijwilligers voor de
excursiecommissie zoeken.
Jan van der Laan geeft aan dat de werkgroep Genealogie bezig is met het digitaliseren van een
geschonken collectie bidprentjes.
De Interviewcommissie bestaat inmiddels uit vier vrijwilligers en zal hopelijk, afhankelijk van de
corona restricties, interviews kunnen gaan afnemen.
Uit de gegevens van de Ledenadministratie blijkt dat het aantal leden van de HKB met 29 is
verminderd, en dat baart zorgen.
De HKB kan ‘om niet’ van de aula van Het Baarnsch Lyceum gebruik maken voor de lezingen,
inclusief gratis koffie en thee.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de vertegenwoordiger van de HKB in de
Monumentencommissie, Sandra van Berkum, op 15 september jl. Jan Baerends heeft een In
Memoriam geschreven in de Baerne. Er wordt naar een opvolger van Sandra gezocht.
Helaas is ook Ica Sluis, een van de gastvrouwen van de Oudheidkamer, overleden;

4

_________________________________________________________________________________
-

-

De werkgroep Oudheidkamer heeft het digitale fotoarchief op orde gebracht en voorzien van
trefwoorden.
Aanvullende informatie bij de Aankoopcommissie: de gemeente wil kunstwerken afstoten. Er
zijn inmiddels door de commissie werken uitgezocht die een relatie met Baarn hebben.
Aanvullende informatie over samenwerking met de Stichting Groene Graf: de delen 1 en 2 van
het boek ‘Vandaag is morgen al weer gisteren’ zijn te koop in de Oudheidkamer en bij de
boekhandel.
Ook in coronatijd heeft de redactie van de Baerne doorgewerkt en 4 nummers met interessante
artikelen uitgebracht.

5. Financieel Jaarverslag 2020
De voorzitter meldt dat financiële reserves belangrijk zijn in verband met onzekerheid over onze
huisvesting. De ruimte die we nu tot onze beschikking hebben moet worden opgeknapt;
Wat nieuwe huisvesting betreft heeft de HKB ook voorkeur voor ruimte op de begane grond;
voorlopig is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren en wanneer.
6. Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
Douwe van der Meulen meldt dat hij, tezamen met Wim Velthuizen, alle financiële stukken heeft
gecontroleerd. Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk van de penningmeester. De aanwezigen
verlenen met applaus décharge aan het bestuur.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2021
Wim Zondag en Ben de Moel worden benoemd tot leden van de kascommissie voor het jaar 2021.
8. Begroting 2021
De penningmeester, John Boers, licht de Begroting 2021 toe:
Evenals in 2020 zal met name de verkoop van boeken ruim lager zijn dan begroot(ca. € 750),
vanwege de corona restricties. De overige opbrengsten liggen in lijn met de begroting, afgezien
van de excursie die dit jaar wederom niet kon doorgaan.
De uitgaven voor huisvesting, administratie en bestuur liggen in lijn met de begroting, met
uitzondering van de kosten voor de alarminstallatie. Het niet begrote herstel van deze installatie
zal ca. € 2.000 bedragen en zal dit jaar moeten worden uitgevoerd.
Voor de activiteiten zal beduidend minder worden uitgegeven en ook de kosten voor de
productie van de Baerne zullen lager uitkomen dan begroot aangezien er een nieuwe,
goedkopere drukker is gevonden.
Per saldo verwacht de penningmeester dat we het jaar 2021 zullen afsluiten met een negatief
resultaat van ca. € 1.000.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werkzaamheden, vermeldt dat de
contributie verhoogd zal worden naar € 20,- en bedankt de leden die extra giften overmaken.
9. Bestuursmutaties
De aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn allen voor een nieuwe periode van drie jaar
benoemd. Er is nog een vacature voor een algemeen bestuurslid, waarvoor men zich kan
aanmelden. De voorzitter vermeldt nog dat Lisette Kuizinga en Jan van der Laan een zeer
terechte Koninklijke Onderscheiding ontvangen hebben, waarop applaus volgt.
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10. Activiteitenkalender 2021
Er zal geprobeerd worden nog dit najaar een lezing te organiseren.
11. Rondvraag
Greet Bodegom vertelt dat ze in Amersfoort woont en toch lid geworden is van de HKB.
Rudi van der Wel meldt dat hij zeer tevreden is over de lezingen die de HKB organiseert.
12. Om ca. 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Jaarverslag 2021
VAN DE VOORZITTER
Jan Baerends
In het jaarverslag 2020 schreef ik met het oog op corona ‘hopelijk wordt in 2021 alles beter’. Helaas
heeft dit niet zo mogen zijn. Ook 2021 stond in het teken van corona en heeft het virus onze
vereniging in menig opzicht belemmerd in haar functioneren.
Zo hebben wij de Algemene Ledenvergadering, die statutair in maart moet plaatsvinden, eerst
moeten uitstellen tot mei en daarna zelfs tot november. En jammer genoeg mochten hier maar 30
leden bij zijn. Vooral spijtig omdat aan het eind van de vergadering mevrouw Angelique Bosch van
Drakestein een interessante lezing hield over de renovatie van het Cantonspark.
Gelukkig kon een aantal activiteiten wel gewoon doorgang vinden, zoals de verschijning van ons
tijdschrift de Baerne. Stipt op de geplande data viel de Baerne bij de leden op de mat. Telkens
boordevol interessante artikelen. Een compliment voor de auteurs en de redactie is hier dan ook
zeker op zijn plaats. En uiteraard ook voor de bezorgers!
Een andere activiteit, die gewoon doorging, was het beheer en het onderhoud van de Oude
Begraafplaats. Een tiental vrijwilligers was iedere vrijdagmorgen met hark en schoffel te vinden in
deze oase van natuur en rust midden in ons mooie dorp.
Activiteiten die dan weer wel en dan weer niet doorgang konden vinden, waren die van de
werkgroepen Archeologie en Genealogie. Ook de expositie ‘125 jaar Baarnsche Courant’ kon met
tussenpozen worden bezocht. Jammer dat deze bijzondere expositie over zo’n belangrijk Baarns
fenomeen, niet de aandacht kreeg die ze verdiende. Maar de mensen die thuisbleven vanwege
corona konden gelukkig wel de film van RTV Baarn over de expositie zien.
Bijzondere vermelding verdient het werk dat door de vrijwilligers van de Oudheidkamer achter de
schermen is verricht: zij hebben het afgelopen jaar onze fotocollectie geconverteerd naar een ander
beheerprogramma en iedere foto voorzien van een juiste beschrijving. Dit was een monsterklus:
onze beeldbank omvat namelijk zo’n 30.000 foto’s van Baarn en omgeving en ruim 4.000 foto’s van
fysieke objecten. De vrijwilligers die het papieren archief, de bibliotheek en onze kunstcollectie
bijhouden, bleven ook onvermoeibaar op hun post.
Traditiegetrouw nemen we jaarlijks op de eerste zaterdag in september deel aan het Cultureel
Festival. Dit jaar was vanwege corona de opzet anders. In plaats van met een kraam in de Laanstraat
stonden we nu in de Hoofdstraat voor de bibliotheek. Ondanks enkele aansprekende blikvangers
kregen we niet de aanloop die we gewend zijn. En dat is jammer, want nieuwe leden, die we op deze
dag normaal gesproken kunnen verwelkomen, hebben we hard nodig. We verliezen namelijk door
natuurlijk verloop (verhuizingen, overlijden e.d.) jaarlijks de nodige leden. Maar we vertrouwen erop
dat ons ledental weer snel zal groeien, als we onze activiteiten weer in volle omvang kunnen
ontplooien. Zo hopen we in 2022 de lezingen weer op te pakken en een interessante excursie te
kunnen organiseren.
Om voorbereid te zijn op de toekomst zijn in 2021 ook de nodige bestuurlijke inspanningen verricht.
Zo hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor onze
vereniging betekent en waar met het oog hierop onze statuten en huishoudelijk reglement moeten
worden aangepast. Daarnaast hebben we een traject in gang gezet om te komen tot een nieuw
beleidsplan voor 2022-2024. Beide onderwerpen komen tijdens onze Algemene Ledenvergadering op
29 maart 2022 aan de orde en waar nodig zal aan de leden om besluitvorming worden gevraagd. Een
ander punt van bestuurlijke aandacht betreft onze huisvesting. Zoals u weet gaat de bibliotheek naar
verwachting in 2023 Hoofdstraat 1 verlaten om bij een geheel vernieuwde Speeldoos in te trekken.
Het pand Hoofdstraat 1 wordt dan door de gemeente gerenoveerd om plaats te bieden aan Baarnse
instellingen, die ontmoeting in hun vaandel hebben staan. Omdat ook wij voor alle Baarnaars met
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interesse in de geschiedenis van Baarn een ontmoetingsplaats willen zijn, gaan wij ervan uit dat wij
een goede plaats krijgen in Hoofdstraat 1. Naast voldoende ruimte, zijn zichtbaarheid en
bereikbaarheid hierbij onze uitgangspunten.
Helaas hebben we in 2021 van twee vrijwilligers door overlijden afscheid moeten nemen. Op 20
januari bereikte ons het droevige bericht dat Ica Sluijs is overleden. Zij was jarenlang gastvrouw op
zaterdagmorgen in de Oudheidkamer. En op 15 september 2021 is Sandra van Berkum op 52-jarige
leeftijd overleden. Als vrijwilligster heeft zij acht jaar lang onze vereniging vertegenwoordigd in de
gemeentelijke Monumentencommissie. Haar actieve inzet en toewijding zullen wij missen.
Naast dit treurige nieuws is er ook goed nieuws te melden. In 2024 bestaat de Historische Kring
Baerne 50 jaar. Dit jubileum willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn de
nodige voorbereidingen getroffen, dan wel in gang gezet. Zo willen we een jubileumboek uitbrengen
en de nodige feestelijke activiteiten op touw zetten, maar het is nog te vroeg om in detail hierop
verder in te gaan.
Tot slot wil ik iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt hartelijk dankzeggen. We
mogen er trots op zijn dat zoveel vrijwilligers zich met veel enthousiasme en passie inzetten voor
waar wij als vereniging voorstaan: het levendig houden van de geschiedenis van onze mooie
gemeente!

WERKGROEP ARCHEOLOGIE (ARWE)
Jan van der Laan
Ondanks de coronapandemie heeft de ARWE in het afgelopen jaar toch nog vijf avonden kunnen
besteden aan het werken aan de vondsten in het depot en het sorteren en restaureren van
vondstmateriaal uit de opgravingen van Leestraat 14. Het betreft tientallen kilo’s materiaal uit
afvalkuilen van de voormalige firma Benning aan de Spoorstraat. Deze winkel voor luxe
huishoudelijke artikelen en speelgoed heeft bestaan van 1882 tot 1 juli 1971.Het vondstmateriaal,
veelal serviesgoed en porseleinen poppenkoppen, dateert uiteraard ook uit deze periode.
Vondsten, meldingen en schenkingen
Van een oud-Baarnaar, momenteel wonende in Helmond, hebben we een drietal vondsten in
bruikleen gekregen die hij een jaar of veertig geleden in Baarn heeft gedaan. Het betreft een
tinnen fruitschaal waarvan de voet ontbreekt, gevonden langs de Koningslaan, een vuursteen
klingetje en een vuursteen schrabber, beide gevonden bij de zomerdijk ter hoogte van Het
Jaagpad. De twee vuursteenvondsten komen zeer waarschijnlijk uit aangevoerde grond.
- In november 2020 kregen wij een melding van dhr. Luth van de Jachthuislaan betreffende een
zwaar verroest metalen voorwerp van een weiland langs de Biltseweg.
Op deze weilanden waar na het beëindigen van de 2e Wereldoorlog de Duitse troepen werden
ontwapend heeft een ontploffing van munitie plaatsgevonden. Voor determinatie werd contact
opgenomen met het Militair Museum in Soest. Helaas konden zij door de zware corrosie geen
uitsluitsel geven.
Contacten
In een artikel in de media over de opening van het gebouw van het Collectie Centrum
Nederland, het CCNL in Vathorst werd ook vermeld werd dat de collectie van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed daar werd opgeslagen. Naar aanleiding daarvan is een e-mail gestuurd en
geïnformeerd of het verdwenen vondstmateriaal van de opgraving in 1988 op De Drie Eiken
daar ook was ingeschreven. Dinsdag 30 november 2021 kregen wij een mail retour dat het
betreffende materiaal plus documentatie naar het Provinciaal Depot in Utrecht zou zijn
overgebracht. Inmiddels is er contact met het Provinciaal Depot en wachten wij op een reactie.
8

_________________________________________________________________________________
-

Door de Lokale Omroep Spakenburg (LOS) werd dit jaar een 12-delige serie opgenomen over de
geschiedenis van Bunschoten Spakenburg. Voor de aflevering over kasteel Huis ter Eem is
vanuit de ARWE-medewerking verleend. Mogelijk wordt de documentaire ook op RTV Baarn
uitgezonden.

Toekomst
Vanuit de Provincie Utrecht wordt nu daadwerkelijk werk gemaakt van de Archeologische Brigade die
op advies van de Beheergroep Rijksmonumenten is opgericht. Deze gaat in eerste instantie een 25tal monumenten beheren en onderhouden. Er zijn gesprekken gaande om ook aan de grafheuvels op
’t Hoge Erf te gaan werken. Hierover is al kort overleg met de ARWE geweest.

WERKGROEP COMMUNICATIE
Ans van Egdom
Door de opgelegde coronamaatregelen en de lockdown is het een moeilijke tijd geweest. Om onze
leden toch van onze activiteiten op de hoogte te houden zijn er Nieuwsbrieven gemaakt en
verstuurd . Ook zijn er, met ondersteuning van Machiel Bakker, dia’s gemaakt en aangeleverd voor
TekstTV bij RTV Baarn. Zo zijn ook niet-leden van de Historische Kring op de hoogte gebracht van de
tijdelijke sluiting van de Oudheidkamer en is er gevraagd om een extra vrijwilliger voor de werkgroep
Communicatie.
Veel dingen, waaronder de Nieuwjaarsreceptie en de tentoonstelling over bekende Baarnsche
vrouwen zijn niet doorgegaan of uitgesteld. Ook de Oudheidkamer was dicht voor bezoekers.
Hierdoor was er wel tijd vrij om het plan om een serie te maken met RTV Baarn over de Historische
Kring op te pakken De basis hiervan is ons uitgebreide archief in de Oudheidkamer.
De eerste aflevering gaat over het leven en werk van de Baarnse schilder V.d. Flier. Andere
afleveringen over bv. de muziektenten in Baarn, de Pauluskerk, Eembrugge en het zwembad in de
Eem staan in de planning.
Samen met Ton van den Oudenalder en cameraman/editor van RTV Baarn Jan Andries Smit geven we
op deze manier wat meer bekendheid aan onze plaatselijke geschiedenis.
De contacten met de Baarnsche Courant en RTV Baarn zijn goed.
Contact zoeken met de historische verenigingen in de omliggende plaatsen over de daar gegeven
tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten wordt opgepakt.
DISTRIBUTIE BAERNE
Hans Frijlink
De distributie van de Baerne werd in 2021 sterk beïnvloed door de coronagezondheidsregels. Slechts
één keer, bij het derde nummer in september, vond de uitgifte plaats vanuit de Oudheidkamer. De
drie overige distributies hadden plaats in de buitenlucht op een parkeerplaats aan de Stationsweg.
Geheel volgens de RIVM voorschriften, gelukkig bij goed weer en mede daardoor tot ieders
tevredenheid.
Het derde nummer van het jaar was verzorgd door de nieuwe drukker. De verpakking van de bundels
was wat anders, maar dat gaf geen problemen bij de verwerking.
De groep van 25 vrijwilligers die de bezorging van de Baerne in en om Baarn verzorgen is de laatste
jaren stabiel en zeer getrouw. Wel heeft één bezorger zich om gezondheidsreden moeten
terugtrekken, en is een nieuwe vrijwilliger toegetreden.

9

_________________________________________________________________________________
WERKGROEP GENEALOGIE
Jan van der Laan
Ook voor de nog te installeren werkgroep genealogie is de corona-pandemie van merkbare invloed
geweest. Desondanks is de werkgroep, die sinds augustus uit drie medewerkers bestaat, toch nog
zeven keer bij elkaar gekomen. In eerste instantie elke tweede maandagavond van de maand maar
vanaf begin december zijn de werkzaamheden van de avond naar de middag verschoven. Tijdens de
maandelijkse werkavonden/middagen wordt onderzocht welke gegevens van belang zijn voor
genealogisch onderzoek en welke in de archieven van de HKB te vinden zijn. Er wordt o.a. gewerkt
aan het digitaliseren van de handgeschreven boeken van oud-burgemeester D ‘Aulnis de Bourouill.
Digitalisering materiaal
Door schenking is de werkgroep in 2020 in het bezit gekomen van o.a. een aantal ringbandmappen
met handgeschreven genealogische beschrijvingen van, vooral Rooms-Katholieke, boerenfamilies.
Onder deze schenking vallen ook bijna 500 bidprentjes, waarvan veel uit de 19e eeuw. Deze
bidprentjes zijn evenals tientallen rouwkaarten en rouwadvertenties uit de regionale media
inmiddels gedigitaliseerd. De bidprentjes en de rouwadvertenties zullen op termijn op de
bezoekerscomputers in de Oudheidkamer te doorzoeken zijn.
Omdat voor de publicatie van persoonsgegevens strenge regels van toepassing zijn (zo mogen
gegevens van geboorteakten na 100 jaar, van huwelijksakten na 75 jaar en van overlijdensakten na
50 jaar worden vrijgegeven) worden alleen de bidprentjes en rouwadvertenties in de
bezoekerscomputers geplaatst. Omdat op de rouwkaarten ook namen van familieleden worden
vermeld zullen deze alleen voor verwanten beschikbaar zijn en in het archief van de werkgroep
blijven. Voor de rouwadvertenties uit de media geldt dat de gegevens al openbaar zijn.
Registers van de 20ste en 40ste penning
Ook de gegevens van de ca. 7000 beschrijvingen in de registers van de 20e en 40e penning (de
voorloper van het huidige kadaster) zijn zodanig bewerkt dat ze op namen van kopers en verkopers
van de onroerende goederen kunnen worden doorzocht. Ook worden in de registers veel namen van
huizen en grondpercelen vermeld. Hieronder een voorbeeld van een dergelijke beschrijving:

DSCN0487
Cornelis Jansz van Leeuwen, wonende op Grimmesteijn onder Eembrugge koopt voor 100
gulden van Jan van Veren een morgen bouwland, genaamd het Nieuwe Land, onder Baarn.
Koopakte d.d. 31-03-1721.
Genealogisch onderzoek
Ook zijn op verzoek enkele genealogische onderzoeken uitgevoerd door de werkgroep. Een van de
verzoeken betrof gegevens van ene Jan Horst, die volgens de aanvraagster ook burgemeester van
Baarn zou zijn geweest. Jan Horst bleek inderdaad in de boeken van D ‘Aulnis de Bourouill voor te
komen. Hij was in 1776, 1784 en 1785 burgemeester van Baarn, al moet dat wel in een andere dan
de huidige context worden gezien: destijds was Prins Willem V Hoge Ambachtsheer van Soest, Baarn
en Ter Eem en mocht hij zelf rechtspreken in dit gebied. Het Stadsbestuur bestond uit de Schout,
Schepenen, Raden en Vieren. De Schout, die door de Hoge Ambachtsheer werd gekozen, was zijn
plaatselijke vertegenwoordiger. De Schout koos uit de betere kringen de Schepenen (Wethouders) en
Raden (Raadgevers) en Vieren. De Burgemeester werd jaarlijks op voordracht van de Schepenen en
Raden gekozen en vertegenwoordigde de burgerij.
Jan Horst was in totaal drie keer burgemeester, twee keer raadslid en drie keer vieren (lid van de
Vierschaar). De Vierschaar was het gerechtelijk bestuur van het gebied.
Genealogisch archief
Voor aanvulling van haar archief houdt de werkgroep zich van harte aanbevolen voor alle soorten
DTB- kaarten (doop- of geboorte-, trouw- en rouwkaarten).Deze kunnen worden afgegeven in de
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Oudheidkamer of worden na afspraak bij u opgehaald.
Reacties aan Jan van der Laan, M 06 3760-1106, E archeologie@historischekringbaerne.nl
of Machteld Olthof, M 0628551482, E secretaris@historischekringbaerne.nl

INTERVIEWCOMMISSIE
Teun Stein
Dit jaar zijn de activiteiten stilgelegd vanwege de pandemie. Het was niet verantwoord om
gesprekken aan te gaan met kandidaten uit de meest kwetsbare groep. Wel zijn plannen gemaakt
over hoe de herstart het beste kan worden aangepakt. Dit in goed overleg met het Bestuur.
Wij prijzen ons gelukkig, dat 2 nieuwe leden tot de werkgroep zijn toegetreden. Binnenkort zal in
onderling overleg worden vastgesteld wie met wie op stap zal gaan.
Om te beginnen zullen de nieuwe leden eerst de overige leden van de commissie interviewen.
Na een gezamenlijke evaluatie kunnen gesprekken met derden worden ingepland. Wij zijn blij met
namen van in aanmerking komende kandidaten, waarbij wij er van uitgaan dat het over het
algemeen om 80plussers gaat, die (bijna) hun hele leven in Baarn hebben gewoond.
2022 wordt naar wij hopen een productief jaar.

LEDENADMINISTRATIE
Henk Kroon
Per 1 januari 2021 telde de HKB 723 leden. In 2021 hebben 19 leden opgezegd om diverse redenen,
er zijn 22 leden overleden en 5 leden hebben niet betaald. Er hebben zich 33 nieuwe leden
aangemeld. Daarmee komt het aantal betalende leden per 1 januari 2022 op 710; dit is de tweede
terugloop in het ledenbestand op rij. Gedeeltelijk valt dit toe te schrijven aan de beperkingen die ons
zijn opgelegd door de rijksoverheid, maar er moet ook een actieve ledenwerfcampagne worden
gestart.

LEZINGEN
Machteld Olthof
Ook dit jaar konden de lezingen vanwege de beperkingen in verband met de corona pandemie niet
doorgaan. Tijdens de ALV van november 2020 heeft Angelique Bosch van Drakestein na de pauze wel
een korte lezing kunnen houden over het Cantonspark. Het was een boeiend verslag van de
restauratie van dit prachtige Baarnse park.

MONUMENTENCOMMISSIE
Helaas is er door het overlijden van onze vertegenwoordiger in de Monumentencommissie,
mevrouw Sandra van Berkum, geen verslag beschikbaar. Wij danken haar voor haar inzet in de
afgelopen jaren.
Inmiddels is er een opvolger gevonden in de persoon van dhr. Tegelberg. Hij is gepensioneerd
architect.

WERKGROEP OUDHEIDKAMER
Lisette Kuizinga
Het jaar 2021 was zo mogelijk een nog ‘vreemder’ jaar dan het vorige omdat de Oudheidkamer
vanwege het coronavirus, een half jaar niet toegankelijk was voor bezoekers (tot 9 juni).
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Medio november zijn door de overheid strengere maatregelen afgekondigd en medio december ging
de Oudheidkamer weer dicht.
Begin 2021 is Ica Sluijs, voormalig gastvrouw, ons ontvallen. Na de lockdown heeft een aantal
medewerkers aangegeven te willen stoppen met hun vrijwilligerswerk in de Oudheidkamer.
Menigeen heeft andere werkzaamheden opgepakt buiten de Kring. Helaas hebben ook enkele
vrijwilligers door ziekte hun werkzaamheden moeten neerleggen. Maar in de loop van het najaar zijn
er weer twee nieuwe krachten bijgekomen. Inmiddels bestaat de werkgroep uit 17 personen.
Ondanks alle beperkingen ten gevolge van het coronavirus heeft de werkgroep niet stilgezeten:
Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘125 jaar Baarnsche Courant’,die in oktober 2020 door wethouder Hugo Prakke in
besloten kring was geopend, is heel 2021 blijven staan om eenieder de gelegenheid te bieden deze
interessante expositie alsnog te bezoeken. Ook is de tentoonstelling door RTV Baarn gefilmd, waarbij
Ton van den Oudenalder toelichting geeft op het tentoongestelde. Deze film is op de website
geplaatst.
De nieuwe tentoonstelling ‘Mijn naam is … Bijzondere Baarnse Vrouwen’ staat in de startblokken en
wordt begin 2022 geopend.
Foto-/filmpresentatie
In verband met de coronabeperkingen konden de foto-/filmpresentaties ‘Baarn Toen en Nu’ in 2021
helaas niet doorgaan. De presentatie is verschoven naar 2022.
Activiteiten
Hoewel de Oudheidkamer een halfjaar niet toegankelijk was voor bezoekers, is binnen de werkgroep
zoveel mogelijk doorgewerkt.
- De conversie van de fotocollectie van Photo Impact Album naar Adobe Bridge is dit jaar afgerond.
Enkele vrijwilligers hebben thuis zo’n 30.000 foto’s gecontroleerd op juiste metadata
(beschrijving, trefwoorden, e.d.) en zo nodig bijschriften gecorrigeerd.
- De digitale objectencollectie, zo’n 4.000 objecten, is na conversie ook gecontroleerd op juiste
metadata en beoordeeld aan de hand van het collectieplan m.b.t. bewaarcriteria.
- 400 Affiches m.b.t. de Tweede Wereldoorlog zijn in de objectencollectie opgenomen.
- In december zijn door de Gemeente 68 kunstwerken, die de HKB in bruikleen had, officieel aan
ons geschonken, tezamen met een aantal kunstwerken betreffende Baarn, die in de kelder van
het oude Gemeentehuis lagen en door de gemeente overtallig waren verklaard.
- Medio 2021 zijn twee zelfportretten van Peter en Geert Klestadt, gemaakt door Else van der Feer
Ladèr en in 1984 geschonken aan de Historische Kring, op verzoek van de familie voor onbepaalde
tijd in bruikleen gegeven aan de geportretteerden en/of hun familie.
- In november hebben enkele vrijwilligers een digitale workshop gevolgd betreffende digitaal
erfgoed en informatiebeleidsplan.
- Er is een protocol opgesteld m.b.t. het in ontvangst nemen van schenkingen.
- Op ICT gebied is geïnventariseerd of de in gebruik zijnde PC’s in de Historische Kring geschikt zijn
voor Windows 11 en wat, op termijn, de consequenties hiervan zijn.
- Hoewel de in mei 2020 ontstane vacature bij de Werkgroep Communicatie ten dele is ingevuld,
ligt het bijhouden van de website vooralsnog bij de OHK. Ook verzending van de Nieuwsbrief vindt
nog plaats vanuit de Oudheidkamer.
- In de bibliotheek is een wederom aantal boeken gerestaureerd en zijn de boeken voorzien van
verwijderbare labels. Ook worden de bewaarcriteria herzien.
- Ter bevordering van goede ventilatie in de kelderruimte heeft de gemeente een
luchtverversingsapparaat laten plaatsen in de berging van de OHK.
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- In de loop van het jaar heeft de werkgroep, of individuele leden daarvan, meegewerkt aan o.a.
* het houden van een HKB-promotie verhaal voor de Ned. Ver. van Doktersassistenten, een
organisatie met 8000 leden die sinds kort gehuisvest is in een gebouw op het stationsplein.
* het verstrekken van oude foto’s en tekst voor een door Studio Bosgra uit te geven
verjaardagskalender ‘Baarn toen en nu’. Inmiddels is de verjaardagskalender uitgegeven en te
koop bij Boekhandel Den Boer en in de Oudheidkamer.
* een presentatie op beeldscherm in de Speeldoos, tijdens de Avond van de Baarnsche
Geschiedenis, van oude fotobeelden Baarn Toen en Nu.
* het maken van promotie filmpjes over de HKB van activiteiten, Baarnse locaties of objecten,
door RTV Baarn.
* de digitale plattegrond van oud Baarn, een initiatief van het Geheugen van Baarn. Deze
plattegrond staat op de website van de Historische Kring Baerne en op die van het Geheugen
van Baarn.
* een rubriek in de Baarnsche Courant: ‘Vandaag is morgen alweer gisteren’. Deze rubriek wordt
verzorgd, tezamen met het Geheugen van Baarn. Inmiddels zijn de verhalen die gedurende de
laatste jaren zijn gepubliceerd, dit jaar in boekvorm in twee delen verschenen.
Voortschrijdend
Registratie van geschonken kunstwerken, objecten en boeken en vervolgens opnemen in de
collecties. Het fotograferen van de ontvangen objecten. Transcriptie van waardepapieren, diploma’s
en oorkondes. Het archiveren van nieuwsitems en oudere geschriften in het knipselarchief en het
bijhouden van een zeer uitgebreid archief m.b.t. het Oranjehuis. Het digitaliseren van foto’s. Het
voorbereiden de nieuwe expositie, het voorbereiden van de foto-/filmpresentatie en het
beantwoorden van voornamelijk per email ontvangen vragen.
Op maandag, woensdag en zaterdag, is gedurende het gehele jaar in kleine groepjes afwisselend
gewerkt in de Oudheidkamer.
Aanwinsten
In coronatijd wordt opgeruimd. Dat was ook merkbaar in de Oudheidkamer. Er is erg veel materiaal
afgeleverd dat moest worden uitgezocht, geregistreerd en opgeborgen. Naast archiefstukken,
boeken en foto’s, betreft het met name oude geluidsdragers, een bronzen bord van Philips
Phonografische Industrie, een pastel van Jaap de Ruig, een pentekening van Jan Wilmink, zes unieke
ingelijste foto’s van de voormalige uitgeverij en drukkerij Hollandia , een banner ‘De Vaderlandsche
Geschiedenis in Lijn en Beeld’, een vaandel van mannenkoor Zang en Vriendschap, een maquette van
de boerderij ‘De Verroeste Schaar’ en een gietijzeren dak ornament van het voormalige pand
Laanstraat 2.

Voor onze bibliotheek zijn enkele boeken van Baarnse auteurs of betreffende Baarnse personen of
onderwerpen aangekocht.
Voor het scannen van foto’s is een nieuwe PC en beeldscherm aangeschaft. Een A4-scanner en een
toetsenbord zijn afkomstig uit privébezit.
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WERKGROEP OUDE BEGRAAFPAATS
Taco Hofstra
Wederom een coronajaar. En ondanks dat toch rustig kunnen (door)werken zoals we altijd gewend
waren en met een onbesmet ‘personeels’bestand.
Al een jaar of tien was er een bovengronds rustpunt op de begraafplaats: een hardhouten bank op
een ‘strategisch’ punt d.w.z. met fraai uitzicht over de begraafplaats en nodend tot plaatsnemen en
tot rust komen. Naast rustpunt fungeerde die bank ook als herinneringsplek aan in het harnas
gestorven werkgroepleden die met een naamplaatje op de bank zijn vereeuwigd. Het eeuwige leven
was deze bank echter niet beschoren: na 10 jaar was hij echt helemaal verrot en eigenlijk een
aanfluiting voor waar hij voor diende. Gelukkig bleek de oorspronkelijke gulle gever van de bank
bereid ons een nieuw exemplaar te schenken waarmee de traditie kan worden voortgezet. Ons is
wel duidelijk geworden dat zelfs hardhout het onbehandeld in ons klimaat niet eeuwig uithoudt.
Op de grond ook drama: de buxushaagjes die de plaats van de kindergrafjes markeren bleken niet
bestand tegen de rups van de buxusmot en gaven en masse de geest. In het voorjaar werden ze
vervangen door bugsbestendige ilex. Die floreerde zo te zien. Maar tegen het einde van het jaar
bleek toch zeker ruim een derde deel afgestorven. Oorzaak volstrekt onbekend.
De begraafplaats is een gemeentelijk monument en als zodanig vrij toegankelijk op ieder moment
van de dag. Je hoeft dan alleen maar de sleutel van het hek bij het politiebureau op te halen (mits je
belooft hem ook weer terug te brengen!). Een veiliger bewaarplaats dan het politiebureau lijkt
nauwelijks denkbaar, maar zelfs daar kan het wel eens misgaan. Op een dag kwam een
(kandidaat)bezoeker om de sleutel vragen. De dienstdoende Hermandad loopt opgewekt naar het
sleutelplankje en moet constateren dat het haakje ‘sleutel begraafplaats’ leeg is. Sleutel weg. Hoe en
wat en wie is tot op heden onbekend. Maar diezelfde Hermandad heeft er wel nog diezelfde ochtend
–met inschakeling van een professionele sleutelmaker- voor gezorgd dat het sleutelmanco snel werd
opgeheven. Een succesvolle sleutelactie!
Dan was er nog onze eigen bomenactie. Groenbeheer ( onze steun en toeverlaat bij de gemeente)
werd benaderd door een milieubewuste Baarnse burger die een fraaie boom in zijn tuin had staan
die hem niet langer bekoorde, maar die het zonde vond hem zomaar te kappen en op te stoken. Of
de gemeente hem misschien elders kon herplaatsen. Welnu , dat ‘elders’ werd dus de Oude
Begraafplaats. Ter vervanging van een gekapte boom. Wij zijn er blij mee.

WERKGROEP REDACTIE BAERNE
Henriëtte Beuk
Ook dit jaar zijn er weer vier full colour nummers van 32 pagina’s uitgebracht met gevarieerde
artikelen over onderwerpen uit de lokale geschiedenis, zoals de Baarnse Jazz Club, villa Veltheim, de
tolpachters van de Veenhuizer tol, Baarnse ansichten en hun uitgevers, en de geschiedenis van Hotel
Trier in Soestdijk. Verder was er aandacht voor het cultuurlandschap tussen Koppelpoort en
Eembrugge, de Vuursche en de verdwenen Hofstede van Elten.
Persoonlijke geschiedenissen van Greet van Benthem-Aartsen, Kees Koffrie en Eric van der Ent
werden verteld in de rubriek ‘Geboren, getogen’. Verder werd de Baarnse bevrijdingsromance van
Douglas Gentle en Willy Grootveld gepubliceerd en was er een terugblik op het leven en werk van de
kunstschilder Humphrey Bennett. Daarnaast was er in elk nummer aandacht voor nieuwe aanwinsten
in de Oudheidkamer, de aankondigingen van tentoonstellingen en in memoria voor Ica Sluijs-de Vos
en Sandra van Berkum.

14

_________________________________________________________________________________
De redactie is dit jaar uitgebreid met een nieuwe redacteur, Mariette van Oosterwijk Bruyn waarmee
het totaal aantal leden op drie is gekomen. De wens voor meer redacteuren blijft bestaan, gelukkig
zijn er regelmatig spontane aanbiedingen van gastauteurs

STRAATNAMENCOMMISSIE
Machteld Olthof
In 2021 is de Straatnamenadviescommissie één keer bij elkaar geweest. Nadat eerder al het nieuwe
hofje bij de Acacialaan een naam had gekregen, de Hazelaarhof, was het dringend noodzakelijk om
een besluit te nemen over de definitieve naam van het parkeerterrein bij de Laanstraat. Diverse
namen zijn de revue gepasseerd, maar de conclusie was toch dat de naam ‘Laanplein’ inmiddels zo is
ingeburgerd dat er niet meer van af kon worden geweken. Helaas is op het straatnaambord niet
vermeld dat het plein is vernoemd naar Burgemeester Laan. Dit zal nog worden voorgelegd aan het
college, aangezien daar in het verleden door de HKB afspraken over zijn gemaakt met de gemeente.
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Samenstelling bestuur 2022
Op 22 maart 2022 heeft het bestuur de volgende samenstelling:
Functie
Voorzitter

Naam
Jan Baerends

Aftredend in maart
2023

Secretaris

Machteld Olthof

2024

Penningmeester

Herkiesbaar
John Boers
Jan van der Laan

2025

Aftredend
Henriëtte Beuk
Vacant
Ans van Egdom

2025

Werkgroep Oude
Begraafplaats

Taco Hofstra

2023

Werkgroep Oudheidkamer

Lisette Kuizinga-Claassens

2024

Algemeen Bestuurslid

Thea Kruidenier

2023

Algemeen bestuurslid

Vacant

Notulist

Loes Gebuis

Werkgroep Archeologie
Werkgroep ‘Baerne’

Werkgroep Communicatie

2024

2024

Het bestuur stelt voor John Boers voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen.
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Activiteitenprogramma 2022
Wegens de coronacrisis is het aantal activiteiten beperkt.

jan

Opening Tentoonstelling Beroemde Baarnse Vrouwen’

8-feb

Foto- en filmpresentatie

22-feb

Foto- en filmpresentatie

24-feb

Foto- en filmpresentatie

I-mrt

Uitgave Baerne nr. 1

22-mrtt

ALV met lezingdoor Jan van der Laan over Huis ter Eem

6-apr

Lezing Sander Wassing over Maarten van Rossum

25-mei

Lezing Frits Booy over anti-Duitse propaganda in kinderliteratuur

1-jun

Uitgave Baerne nr. 2

1 sep

Uitgave Baerne nr. 3

1 dec

Uitgave Baerne nr. 4

17

