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

 
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 maart 2023 

aansluitend 
lezing ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’ door Frits Booy 

 
De vergadering zal worden gehouden in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 te Baarn. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
 
20.00 Opening door de voorzitter van de Historische Kring Baerne 
20.05 Algemene ledenvergadering 
21.00 Lezing: ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’ door Frits Booy.  
  

Agenda 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 maart 2022 en 12 april 2022 
4. Jaarverslag 2022 
5. Financieel jaarverslag 2022 
6. Verslag kascontrolecommissie 

Décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2023 
8.  Bestuursmutaties 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Baerends, voorzitter 
 Aftredend en herkiesbaar:  Taco Hofstra 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Thea Kruidenier 
  
 Het bestuur draagt Petra Spigt voor als voorzitter van de Historische Kring Baerne. 
 Het bestuur stelt voor om Taco Hofstra te benoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
 
 Er zijn nu 2 vacatures: een vacature voor een Algemeen Bestuurslid met als portefeuille 

vrijwilligersbeleid en ledenwerving en een bestuurslid met als portefeuille organisatie lezingen. 
 
 Kandidaten kunnen -met ondersteuning van tenminste vijf leden- tot uiterlijk 14 maart a.s. 

schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, postbus 326, 3740 AH Baarn. 
 
9. Wisseling bestuurshamer 
10. Begroting 2023 
11. Verhoging contributie per 01-01-2024 met  €1,-. 
12. Activiteitenkalender 2023 
13. Rondvraag 
14. Sluiting. 
 
Na de pauze zal Frits Booy een lezing houden over anti-oorlogspropaganda in kinderliteratuur tijdens 
de oorlogsjaren, getiteld ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’. 
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Wij raden u aan om u van te voren voor de vergadering aan te melden om verzekerd te zijn van een 
plaats. Dat kan via secretaris@historischekringbaerne.nl 
 
De jaarstukken kunnen vanaf 8 maart a.s. worden afgehaald in de Oudheidkamer op woensdag en 
zaterdag tijdens openingstijden. De jaarstukken zijn vanaf die datum ook digitaal beschikbaar op 
www.historischekringbaerne.nl/jaarstukken. 
 
Tot uiterlijk 14 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 

  

http://www.historischekringbaerne.nl/jaarstukken
mailto:secretaris@historischekringbaerne.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29-03-2022 

Aanwezige bestuursleden: Jan Baerends (voorzitter), Machteld Olthof (secretaris), John Boers 

(penningmeester), Lisette Kuizinga (werkgroep oudheidkamer), Taco Hofstra (werkgroep oude 

begraafplaats), Jan van der Laan (werkgroep archeologie), Henriette Beuk (redactie 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. Hij geeft aan blij te zijn 

dat deze bijeenkomst op de afgesproken datum kan doorgaan, zonder coronamaatregelen. 

Voorts meldt hij dat er om ca. 21.00 uur een korte pauze zal zijn, waarbij de aanwezigen een drankje 

aangeboden zullen krijgen. Daarna volgt een lezing over Huis Ter Eem door Jan van der Laan. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Afmeldingen: de heer van Dijk en mevrouw Maree. 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 09-11-2021 

- n.a.v. pag. 1 punt 4 Monumentencommissie: na het overlijden van Sandra van Berkum is er een 

opvolger gezocht en gevonden; de heer G. Tegelberg. Zijn benoeming moet officieel bekrachtigd 

worden door de wethouder van Cultuur. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. 

- n.a.v. pag. 2 punt 8 Contributie: het komende jaar wordt de contributie niet verhoogd; in 2024 zal 

er een contributieverhoging van € 1,- ingevoerd worden. 

 
4. Jaarverslag 2021 

De verslagen van de werkgroepen worden zo nodig kort toegelicht en aangevuld. 

- De documentaire over Huis Ter Eem van de Lokale Omroep Spakenburg zal ook op RTV Baarn 

worden uitgezonden (pag. 9). 

- Ledenadministratie (pag. 11): Henk Kroon stelt een vraag over het woord ‘beperkingen’ dat op 

pag. 11 genoemd wordt. Deze beperkingen hadden betrekking op de coronamaatregelen. 

- Lezingen 2022 (pag. 11): op 6 april  een lezing over Maarten van Rossum door Sander Wassing, op 

25 mei een lezing van Frits Booy over anti-Duitse propaganda in kinderliteratuur en op 12 oktober 

een lezing over het Rampjaar door de heer Maus. 

- Er zal dit jaar geen Avond van de Baarnsche Geschiedenis in Theater de Speeldoos plaatsvinden. 

- OHK (pag. 11-13): Lisette Kuizinga meldt dat de tentoonstelling ‘Bijzondere Baarnse Vrouwen’ 

goed bezocht wordt. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het vele werk dat in de OHK 

verricht is om de digitale fotocollectie te verbeteren. 

- Straatnamencommissie (pag. 15): Henk Kroon meldt dat de Hazelaarhof niet aan de Acacialaan ligt 

maar aan de Heuveloordstraat. 

 
5. Financieel jaarverslag 2021 

De penningmeester geeft een korte toelichting op het Bestuursverslag (pag. 2 en 3) en geeft aan dat 

het resultaat zeker niet slecht is, ondanks dat het resultaat voor 2020 in vergelijking met de begroting 

€ 562,- lager is. Voorts spreekt hij, naar aanleiding van een vraag van Robert Jan van der Maal, zijn 

waardering uit voor de giften die de HKB mocht ontvangen (zie pag. 13 ‘Toelichting op de begroting’). 
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6. Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

Wim Zondag meldt dat alle gegevens kloppen en hij spreekt zijn waardering uit voor het zeer correcte 

werk van de penningmeester. 

De aanwezigen verlenen met applaus décharge aan het bestuur. 

 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2022 

Nieuw lid Theo van der Kuyl, herkozen Wim Zondag. 

 
8. Bestuursmutaties 

De voorzitter geeft aan dat hij het vertrek van Henriette Beuk, hoofdredacteur van de Baerne, 

betreurt. Zij was sinds 2009 hoofdredacteur en heeft voor het blad ca. 50 artikelen geschreven. Jan 

Baerends dankt haar hartelijk en meldt dat Henriette als vraagbaak en -zo mogelijk- als gastauteur 

artikelen zal blijven schrijven. Vervolgens overhandigt hij haar een bos bloemen. 

Daarna wordt Mariette van Oosterwijk Bruyn voorgesteld, zij zal Henriette opvolgen. 

 

Voor de volgende werkgroepen worden nog vrijwilligers gezocht: OHK, Vrijwilligersbeleid, 

Communicatie en de Baerne. Taco Hofstra meldt dat hij aan de WOB graag wat jongere vrijwilligers 

toegevoegd zou willen zien. 

 
9. WBTR en wijzigingen in Huishoudelijk Reglement en Reglement Financieel Beheer 

John Boers geeft aan dat de aangescherpte aansprakelijkheidstelling een groter risico met zich 

meebrengt (aansprakelijkheidsverzekering is wel door de gemeente afgesloten). Gevolg: het 

Huishoudelijk Reglement en het Reglement Financieel Beheer moeten worden aangepast. De helft + 1 

van het totaal aantal HKB leden moet deze aanpassingen vaststellen. Aangezien er te weinig 

aanwezigen zijn voor de stemming daarover, wordt conform de Statuten een extra ALV belegd, 

voorafgaand aan de eerstvolgende Bestuursvergadering, op 12 april a.s. Tijdens die tweede ALV 

volstaat een twee/derde meerderheid ongeacht het aantal aanwezige leden. 

 
10. Beleidsplan 2022-2024 

Harm Jan Luth geeft als suggestie het zichtbaarder maken van de HKB, bijvoorbeeld in een leegstaand 

winkelpand in de Laanstraat. Machteld meldt dat daar in breder verband (vanuit de gemeente) al naar 

is gekeken, maar dat de kosten te hoog zijn (ca. €450 per maand). Zij geeft aan dat er al activiteiten 

gaande zijn, b.v. de Tino’s en samenwerking met andere culturele organisaties. 

 
11. Activiteitenkalender 

Zie pagina 17: in verband met corona is de activiteitenkalender nog wat mager, maar deze zal in de 

loop van het jaar worden aangevuld. Inmiddels is bekend dat er een excursie zal plaatsvinden in het 

najaar en dat er in oktober een lezing over het rampjaar 1672 zal worden gehouden door de heer 

Mous. 

 
12. Begroting 2022 

John Boers geeft een toelichting op de begroting (pag. 12-16). 

Harm Jan Luth vraagt naar de energiekosten. Antwoord: deze zijn bij de huur inbegrepen. 
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13.Rondvraag 

Wim Velthuizen 

- vraagt of vrijwilligers van de WOB de tegel -geplaatst vanwege het 25 jarige jubileum van Beatrix- 

zouden kunnen opknappen. (Door Lisette Kuizinga en Thea Kruidenier worden in verband daarmee 

ook de Prinsessentegels en het Emmamonument genoemd), 

- overhandigt een distributiekaart uit de Tweede Wereldoorlog van Gert Klestadt aan de voorzitter, 

- meldt dat de akoestiek slecht is en vraagt of daar iets aan gedaan kan worden. 

Henk Kroon 

- vraagt of de naam Baerne beschermd is. Antwoord: nee, maar dat is in het geval van de HKB ook 

niet nodig. 

Theo van der Kuyl 

- vraagt of de HKB geld ontvangt via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Antwoord: nee (er wordt 

namelijk niet gecollecteerd). 

Jan Baerends 

- meldt dat de HKB in 2024 zijn 50-jarig jubileum zal vieren, onder meer met de uitgave van een 

boek over Baarn in het buitenland. 

John Boers 

- geeft informatie over de huisvesting van de HKB in verband met het verplaatsen van de 

bibliotheek naar Theater de Speeldoos. Alle mogelijke gebruikers zijn voor overleg met de 

wethouder van Cultuur uitgenodigd (ongeveer 20 instellingen) en er is een adviesbureau 

ingehuurd. Het thema voor de locatie Hoofdstraat 1 zal ‘ontmoeten’ zijn. De HKB wil de ruimten in 

de kelder behouden en ook zichtbaar zijn op de begane grond. 

 

Om 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Na een korte pauze houdt Jan van der Laan een boeiende lezing over Huis Ter Eem. 

 

 

Notulen ingelaste ALV d.d. 12-04-2022 

Aanwezig: Jan Baerends (voorzitter), Machteld Olthof (secretaris), John Boers (penningmeester), Taco 

Hofstra, Jan van der Laan, Lisette Kuizinga, Ans van Egdom, Mariette van Oosterwijk Bruyn, Thea 

Kruidenier, Loes Gebuis (notulist). 

1. Opening 

Om 19:30 uur opent de voorzitter de vergadering. 

2. Vaststellen Huishoudelijk Reglement en Reglement Financieel Beheer 

- Huishoudelijk Reglement: John meldt dat aan Artikel 1 Bestuursvergaderingen punt 1b is 

toegevoegd. 

- Reglement Financieel Beheer: John meldt dat bij Artikel 7 Onkosten toegevoegd zal worden dat de 

reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar €0,25 per km. 

- Beide reglementen worden statutair vastgesteld. 

3. Sluiting 

- Om 19:45 uur sluit de voorzitter de Algemene Ledenvergadering. 
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Jaarverslag over 2022 van de Historische Kring Baerne 
 

VAN DE VOORZITTER 
Jan Baerends 
 

2022 was het jaar dat we weer volop als vereniging konden functioneren en niet door corona in ons 

doen en laten werden beperkt. In februari 2022 werden de laatste maatregelen geschrapt en daarom 

kon de expositie “Mijn naam is … over Bijzondere Baarnse Vrouwen” op zaterdag 5 februari feestelijk 

worden geopend door mevrouw Hellen Röell. Deze expositie, waarin aandacht werd besteed aan 

vrouwen die een bijzondere positie in Baarn hebben ingenomen, zoals Johanna Westerdijk, Aletta 

Jacobs, Hella Haasse, om er maar enkele te noemen, kon op veel belangstelling rekenen. 

Gelukkig konden de foto- en filmpresentaties in februari ook weer plaatsvinden. Deze bijeenkomsten 

over het Baarn van toen en nu kunnen altijd op een flinke belangstelling rekenen en kennen een 

trouwe schare bezoekers. 

Ook kon in het voorjaar weer worden gestart met de lezingen. De eerste lezing vond plaats op 6 april. 

Historicus Sander Wassing hield een lezing over veldheer annex schurk Maarten van Rossum. 

Op 29 maart hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin een paar belangrijke 

punten op de agenda stonden. Zo werd door de vergadering ingestemd met het Beleidsplan 2022-

2024. Dit plan maakt duidelijk wat we de komende jaren wel en wat we niet gaan doen. Zo zal 

digitalisering steeds meer onze aandacht vragen. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Henriëtte 

Beuk. Ruim 12 jaar is ze de hoofdredacteur geweest van de Baerne, waarvoor hulde! Gelukkig hebben 

we per direct de vacature kunnen invullen door de benoeming van Mariette van Oosterwijk Bruyn. Na 

afloop van het officiële deel van de vergadering hield Jan van der Laan een boeiende lezing over Huis 

Ter Eem. 

Op 25 mei volgde Frits Booy met een bijzonder interessante lezing over oorlogspropaganda onder de 

ietwat vreemde titel ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’.  

In het voorjaar ontwaken traditiegetrouw altijd weer de leden van de Werkgroep Oude Begraafplaats 

uit hun winterslaap om aan de slag te gaan op deze fraaie rustplaats in Baarn. Het groen vraagt om het 

noodzakelijk onderhoud, de grafhekken moeten worden geschilderd, de belettering op de graven 

hersteld en soms behoeven enkele graven een algehele restauratie. Chapeau voor deze groep 

vrijwilligers die zich inzet om deze unieke parel van Baarn te behouden. 

In de zomer waren de vrijwilligers van de Oudheidkamer alweer druk bezig met de voorbereiding van 

de nieuwe expositie. Deze tentoonstelling over buitenkunst met de toepasselijke naam ‘Kunst, stap 

voor stap’ is op zaterdag 10 september geopend door de wethouder cultuur, de heer Mark Veldhuizen. 

Dit jaar kon het Cultureel Festival weer als vanouds plaatsvinden op de eerste zaterdag van september. 

Het was een prachtige zonnige dag en met onze kraam voor de apotheek in de Laanstraat stonden we 

op een uitstekende plek en konden op veel aanloop rekenen. Een week later was het Open 

Monumentendag, waarbij de Oude Begraafplaats is opengesteld en waar veel Baarnaars, maar ook 

veel mensen van buiten Baarn op af komen. 

Op de derde zaterdag in september wordt traditioneel de HKB-excursie gehouden. Zo’n beetje tussen 

de buien door hebben we dit jaar Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht bezocht. Bij gebrek aan 
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een excursiecommissie hebben secretaris en voorzitter de organisatie van deze uitgaansmiddag op 

zich genomen. Omdat het niet onze taak is, zoeken we twee enthousiaste vrijwilligers die deze taak op 

zich willen nemen. 

Wat ik ook nog graag onder de aandacht breng is de overeenkomst, die wij in september met 

BDUmedia hebben gesloten. Voor gebruik in de Oudheidkamer krijgen wij periodiek de beschikking 

over de Baarnsche Courant in een doorzoekbaar PDF-bestand. Dit betekent dat er niet meer geknipt 

hoeft te worden. Uiteraard blijven wij de papieren krant wel jaarlijks inbinden, waardoor deze 

belangrijke bron van de plaatselijke geschiedenis ook op die wijze toegankelijk blijft. 

Wat beslist niet onvermeld mag blijven zijn de activiteiten van onze commissie communicatie. Met 

enige regelmaat ontvangen we tegenwoordig een interessante en leuk opgemaakte HKB-nieuwsbrief. 

Dit is een goede tussentijdse aanvulling op de Baerne’s. 

In samenwerking met RTV Baarn zijn onder de titel ‘Uit de archieven van de HistorischeKring Baerne’ 

leuke filmpjes gemaakt over de historie van Baarn. Deze zijn onder andere. te vinden op YouTube. 

Op 12 oktober hield de heer Hans Mous een interessante lezing over het rampjaar 1672. Hij gaf aan 

wat de impact hiervan is geweest op Baarn. 

In het najaar konden nog twee lezingen worden bijgewoond. De lezing van Wim Hazeu over 40 jaar 

wonen en werken in Baarn werd door ruim 50 personen bijgewoond en was -zo viel uit de reacties van 

de bezoekers op te maken- een groot succes. En op 1 november hield de heer Mark Traa een lezing 

over ‘Tinder van toen’. Dit was de eerste lezing die wij samen met de Bibliotheek Eemland 

georganiseerd hebben. Een mooi voorbeeld van hoe wij als HKB openstaan voor samenwerking met 

andere Baarnse organisaties. 

Een ander voorbeeld is onze samenwerking met de heer Insinger, eigenaar van het landgoed 

Pijnenburg. In het afgelopen najaar zijn vier grafheuvels op zijn landgoed door de werkgroep 

Archeologie ontdaan van overtollige begroeiing. 

Helaas zijn twee van onze actieve vrijwilligers, Flip Schouten, vrijwilliger bij de Werkgroep Oude 

Begraafplaats en Paul Kuizinga, vrijwilliger bij de Oudheidkamer ons in 2022 ontvallen. Wij zullen ze 

node missen en herdenken ze met respect. 

Voor het functioneren van onze vereniging is een goede huisvesting een eerste vereiste. Bestuurlijk 

blijven wij de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van Speeldoos en bibliotheek 

nauwgezet volgen, vooral welke consequenties dit voor onze vereniging heeft. Wij hebben niet veel 

eisen, maar willen er qua vierkante meters (450m2) niet op achteruit gaan. Bovendien gaan we voor 

een betere zichtbaarheid en een betere toegankelijkheid. 

Twee keer drie jaar heb ik uw voorzitter mogen zijn; om persoonlijke redenen, zie ik af van een derde 

termijn. Mevrouw Petra Spigt wordt door het bestuur voorgedragen als mijn opvolgster en ik heb er 

alle vertrouwen in dat onder haar voorzitterschap onze vereniging een mooie toekomst tegemoet 

gaat. 

Met genoegen denk ik terug aan de vele contacten met de meer dan 70 vrijwilligers die onze 

vereniging telt. Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking, die ik de afgelopen zes jaar heb 

mogen ervaren. 
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Verslagen van de werkgroepen en commissies 
 

WERKGROEP ARCHEOLOGIE (ARWE) 
Jan van der Laan 
 

Ondanks de Corona-maatregelen heeft de werkgroep ARWE 

toch nog tien bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn wij 

voornamelijk bezig met het uitsorteren van vondstmateriaal 

van de opgraving van 1986 achter de woning aan de Leestraat 

14. Het betreft grotendeels materiaal uit de 2e helft 19e eeuw 

en de eerste helft 20e eeuw afkomstig van de voormalige 

winkel van Abraham Benning aan de Spoorstraat. Maar er zijn 

ook oudere scherven gevonden die destijds de aanleiding 

waren tot het opgraven van de funderingssporen van de 

boerderij uit de 12e eeuw. Ook werd roodbakkend aardewerk 

gevonden uit de 17e en 18e eeuw, waaronder een complete 

‘Kuykensteen’, een waterbak voor jonge kuikens. Bij welke 

bewoning aan de Lee- of Laanstraat deze vondsten hoorden is nog onderwerp van onderzoek. 

Activiteiten 

De ARWE heeft zich in 2021 aangesloten bij de ArcheoBrigade. Deze provinciale werkgroep, die 

bestaat uit vrijwilligers van diverse organisaties, richt zich op het onderhoud van archeologische 

rijksmonumenten in de provincie Utrecht: kasteelterreinen, grafheuvels en dergelijke. 

In maart werden onder auspiciën van de ArcheoBrigade samen met leden van de Beheergroep Erfgoed 

Utrecht en diverse archeologische werkgroepen drie grafheuvels op ’t Hoge Erf van bomen en struiken 

ontdaan. Omdat dit karwei tweemaal per jaar moet worden herhaald heeft de ARWE zich beschikbaar 

gesteld om dit, in overleg met de eigenaar van Landgoed Pijnenburg, op zich te nemen. De eigenaren 

van Landgoed Pijnenburg hebben aangegeven dit zeer op prijs te stellen. Dit najaar heeft de ARWE, 

samen met derden, op twee ochtenden de grafheuvels opnieuw van opslag ontdaan. 

Door de ARWE is ook meegewerkt aan een project van de AWN-afdeling Naerdincklant waarbij 

onderzoek wordt gedaan naar de diverse waterpartijen in het bosgebied tussen de 

Hilversumsestraatweg en de Zandheuvelweg. Het betreft onder andere vijverrestanten van de kastelen 

Hoge Vuursche 1 en 3, Groeneveld en Drakenburg. 

Contacten 

Nadat in 2006 de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is opgegaan in de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, heeft de ARWE regelmatig geïnformeerd naar het verdwenen 

vondstmateriaal van de opgraving “De Drie Eiken 1988”. Dit bleef echter onvindbaar tot wij in januari 

jl. van het Archeologisch Depot te Utrecht de mededeling kregen dat de vondsten en bijbehorende 

informatie van de opgraving waren teruggevonden. Binnenkort gaan we een bezoek aan het 

Archeologisch Depot brengen om al het materiaal te bekijken. 

Meldingen, schenkingen en vondsten 

Naar aanleiding van de inbreng van de ‘Kuykensteen’ op de vondstenavond op 16 november jl. heeft 

de AWN-afdeling Naerdincklant besloten deze tot vondst van het jaar te benoemen. Dit ondanks dat 

Kuykensteen 
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de steen ruim 25 jaar geleden is gevonden. Dit houdt in dat er door middel van een presentatie meer 

aandacht aan de vondst zal worden besteed. 

Toekomst 

Komend jaar gaat de ARWE twee maal -vóór en na 

het vogelbroedseizoen- onderhoud plegen aan de 

grafheuvels op ’t Hoge Erf, eigendom van Landgoed 

Pijnenburg. 

Deze actie is ook zeer geschikt voor leden en niet-

leden van de HKB, al dan niet met kinderen en/of 

kleinkinderen. De actie start elke keer met 

informatie over de geschiedenis van deze groep 

grafheuvels. 

In maart gaat de ARWE met een drietal vitrines met vondstmateriaal meewerken aan de nieuwe 

expositie van de Werkgroep Oudheidkamer. 

WERKGROEP COMMUNICATIE 
Ans van Egdom 
 
Doordat de coronamaatregelen opgeheven zijn, konden we dit jaar onze werkzaamheden weer 

oppakken. Voor de tentoonstelling “Kunst, stap voor stap” is er door persberichten en bemiddeling bij 

interviews voor radio en Baarnsche Courant publiciteit gezocht. De expositie trok, ook door middel van 

de bijgevoegde wandeling, veel bezoekers. 

Voor de lezingen en de excursie naar Sypesteyn zijn ook persberichten, berichten in de Nieuwsbrief en 

informatie bij tekst-tv geplaatst. 

Erg prettig is dat Martin Hoogendoorn bij de werkgroep Communicatie is gekomen. Regelmatig is er 

overleg om de items voor de Nieuwsbrieven door te nemen en te kijken wat we meer kunnen doen om 

de Historische Kring onder de aandacht te brengen. 

Zo is er besloten om in het vervolg 1 keer per maand een Nieuwsbrief uit te brengen om zo de leden 

en belangstellenden meer informatie te kunnen geven. In de nieuwsbrief werd in het afgelopen jaar 

niet alleen lezingen, exposities, excursies en nieuws vermeld, maar ook bijvoorbeeld de schenking van 

werk van kunstschilder Jaap de Ruig door zijn dochter en nieuws uit de werkgroepen. Met 

aangeleverde tekst en foto’s verzorgt Machiel Bakker de lay-out van de Nieuwsbrief, wat er dit jaar 

voor heeft gezorgd dat het een wat moderner en sprekender aanzicht heeft gekregen. 

Ton van den Oudenalder en cameraman Jan Andries Smit hebben verschillende afleveringen met de 

titel “Uit de archieven van de Historische Kring” voor tv opgenomen en uitgezonden. De informatie 

hiervoor werd gezocht en gevonden in ons eigen archief. Bij de opname van het item over de Eem 

heeft Jan van der Laan van de ARWE meegewerkt door over de geschiedenis van Huis Ter Eem te 

vertellen. Deze serie wordt binnenkort afgesloten in de Oudheidkamer met beelden en informatie over 

de Historische Kring. 

De contacten met de Baarnsche Courant en de lokale radio en tv zijn goed. Persberichten en 

informatie worden in de krant gepubliceerd en bij de radio wordt er regelmatig aandacht besteed aan 

de Historische Kring Baerne door middel van een interview of gesproken bericht. 
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WERKGROEP DISTRIBUTIE BAERNE 
Hans Frijlink 
 
De uitgifte van de Baerne werd niet meer belemmerd door corona-gezondheidsregels en vond weer 
plaats vanuit de Oudheidkamer, centraal gelegen in de kelder van de bibliotheek. Dat wordt 
gewaardeerd, want daar hebben we de gelegenheid een blik te werpen op de tentoonstelling of voor 
het maken een praatje. 

De groep van 25 vrijwilligers die de bezorging van de Baerne in en om Baarn verzorgt is de laatste jaren 
stabiel en zeer trouw. Eén bezorger heeft zich teruggetrokken; hij werd benoemd tot wethouder in 
onze gemeente. In zijn plaats is een nieuwe vrijwilliger toegetreden. 

Ook is een nieuwe wijk toegevoegd met een tiental verspreide adressen, heel wenselijk gezien de sterk 
gestegen posttarieven. 

Met elkaar bezorgen we ieder kwartaal zo’n 680 Baerne’s bij blije en belangstellende lezers. 
 

EXCURSIECOMMISSIE 
Machteld Olthof 
 
Het is afgelopen jaar nog niet gelukt om vrijwilligers te vinden die plaats willen nemen in de 
Excursiecommissie. De excursie naar Kasteel Sypesteyn is daarom dit jaar georganiseerd door Jan 
Baerends, terzijde gestaan door Machteld Olthof. Het werd een middag-excursie, naar het kasteel zelf 
maar ook naar de tuinen rondom, met rondleiding. De middag was geslaagd, hoewel de 
penningmeester wel heeft moeten toeleggen op de kosten omdat de deelname beperkt was. 
 
Mocht er volgend jaar geen vrijwilliger gevonden worden die deze taak op zich wil nemen, dan wordt 
de jaarlijkse excursie uit ons aanbod aan activiteiten geschrapt. 
 

WERKGROEP GENEALOGIE 
Jan van der Laan 
 
De werkgroep, die nog steeds uit slechts drie leden bestaat, is elf keer bij elkaar gekomen. In eerste 

instantie elke tweede maandagmiddag van de maand,na de zomer zijn de werkzaamheden van de 

middag naar de avond verschoven. Bij de werkavonden wordt nog steeds gewerkt aan het uittypen 

van de notulen van oud-burgemeester D’Aulnis de Bourouill. Deze zijn door het handschrift en oud 

woordgebruik niet door iedereen te lezen. 

Ook wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die genealogie-onderzoekers hebben 

in de archieven van de HKB. Inmiddels hebben wij honderden bidprentjes en overlijdensadvertenties 

uit de media in onze bestanden zitten, naast de enorme hoeveelheid aan informatie over straten, 

huizen, boerderijen, bedrijven en Baarnse inwoners die al in de bestanden van de werkgroep 

Oudheidkamer aanwezig waren. Samen een grote bron van informatie op genealogisch gebied. 

Verder beantwoorden wij vragen om hulp bij genealogisch onderzoek. Meestal betreft dit onderzoek 

naar oud-inwoners van Baarn waarbij wij dit jaar aan een zevental vragen meer dan gewone aandacht 

hebben besteed. 

Zo kregen we de vraag voor meer informatie over Marten Jans van Leur, die volgens zijn kleinzoon als 

bijnaam ‘Het Paardenwonder uit Baarn’ had. Deze Marten Jans van Leur kreeg post vanuit de hele 

wereld, met als postadres alleen ‘Paardenwonder Baarn’. Hij zou ook uitbater van een uitspanning zijn 
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geweest. Omdat Marten Jans maar zeven jaar in Baarn heeft gewoond hebben wij helaas geen 

aanvullende informatie over hem kunnen vinden. 

Ook werd gevraagd naar informatie over de bewoners die rond 1732 in het voormalig Jachthuis van 

paleis Soestdijk, nu boerderij Eyckendal, aan de Jachthuislaan woonden. Dit inspireerde ons om 

onderzoek te doen naar alle bewoners voor en na 1640, het jaar dat het huis werd aangekocht als 

dienstwoning voor de Jagersmeester en de jachthonden van paleis Soestdijk. 

Samen met de archeologische onderzoeken die hier door de ARWE zijn gedaan gaan wij een dossier 

aangeleggen over zowel de bewoners als de geschiedenis van het voormalig Jachthuis. 

Het aanleggen van een dossier over de bewoners en de geschiedenis van huizen in Baarn is 
een van de projecten waar de werkgroep Genealogie meer aandacht aan wil gaan schenken. 

Eind augustus is de vitrine in de hal van het oude gemeentehuis ingericht met informatie over 
de werkgroep Genealogie. 

Genealogisch archief 

Voor aanvulling van haar archief houdt de werkgroep zich nog steeds van harte aanbevolen voor alle 
soorten DTB-kaarten (doop-, geboorte-, trouw- en rouwkaarten). Deze kunnen worden afgegeven in 
de Oudheidkamer van de Historische Kring of worden na afspraak bij u opgehaald. 

Reacties aan Jan van der Laan, via het mailadres: gen@historischekringbaerne.nl of 
telefonisch: 06 3760 1106. 

 

INTERVIEWCOMMISSIE 
Joke Veldhuijsen 
 

Na de ‘stille’ coronajaren heeft de interviewcommissie contact gehad met de twee aangemelde 
nieuwe kandidaten en heeft getracht tot uitbreiding te komen. Na een aantal mails en gesprekken 
hebben beiden aangegeven dat het hen om persoonlijke redenen op dit moment niet lukte. 

Na deze ‘stilstand’ waren ondergetekenden weer vol goede moed gestart en heeft het eerste 
interview in januari 2023 plaatsgevonden. 

 

KUNSTAANKOOPCOMMISSIE 
Nora Hemerova 
 
De kunstaankoopcommissie heeft in 2022 drie kunstwerken aangeschaft. 

Het Jachthuis in 1640 en boerderij Eyckendal. Beide op dezelfde plek afgebeeld. 

mailto:gen@historischekringbaerne.nl
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In maart 2022 werd door mevrouw Hosli (woonachtig in Zwolle) een aquarel van Klaas Fernhout, een 

in 1927 in Baarn geboren kunstschilder. De tante van mevrouw Hosli was met de schilder bevriend en 

bezat meerdere schilderijen van hem. Het werk is voor € 100,- aangekocht. 

In mei 2022 is ‘Het huis Draakestein’ (kleurets) en ‘Zicht op de Eem’ (olieverfschilderij), beide van de 

Baarnse kunstschilder Jaap de Ruig, aangekocht voor totaal € 450,-. Deze werken werden te koop 

aangeboden door mevrouw Miedema (uit familiebezit). 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Henk Kroon 

Vlak voor zijn overlijden heeft Henk Kroon, stipt als hij altijd was, op de eerste werkdag van het nieuwe 

jaar de mutaties in het ledenbestand doorgegeven. 

Per 1 januari 2022 had de Historische Kring 710 leden, 1 erelid, 10 adverteerders, 1 sponsor, 3 niet-

leden die wel de Nieuwsbrief ontvangen en39 gratis leden (waaronder zusterverenigingen in de 

omgeving). 

Per 31 december 2022 hadden wij 705 leden, door een negatief saldo van 41 nieuwe leden en 46 leden 

die hebben opgezegd, (32, waarvan 2 keer vanwege verhuizing), zijn overleden (10) of hun contributie 

niet hebben betaald (4). 

 

WERKGROEP LEZINGEN 
Machteld Olthof 
 
Het bestuur heeft nog geen nieuwe vrijwilliger weten aan te trekken voor deze werkgroep. De 

secretaris neemt voorlopig de taken waar. 

Na de beperkingen van de coronatijd zijn we in 2022 weer voorzichtig gestart met het organiseren van 

lezingen. Jan van der Laan hield na de ALV van 29 maart een korte en boeiende lezing over Huis Ter 

Eem. De eerste avondvullende lezing werd op 6 april gegeven door historicus Sander Wassing, over 

veldheer en rover/plunderaar Maarten van Rossum, die in onze streken heeft huisgehouden. Frits 

Booy kwam ons op 25 mei vertellen over oorlogspropaganda verstopt in kinderliteratuur, in een lezing 

getiteld ‘Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes’. Helaas was op deze lezing slechts een klein aantal 

bezoekers afgekomen; vandaar dat het bestuur besloten heeft deze lezing nogmaals op het 

programma te zetten. 

Na de zomer stonden er nog 3 lezingen op het programma: een lezing van Hans Mous over het 

rampjaar 1672 op 12 oktober, een van Wim Hazeu over 40 jaar wonen en werken in Baarn. De derde 

lezing vond plaats op 1 november, dit was de eerste lezing die in samenwerking met Bibliotheek 

Eemland werd gehouden. Mark Traa vertelde over ‘Tinder van toen’, over contactadvertenties in 

kranten tussen 1880 en 1950.De samenwerking met Bibliotheek Eemland wordt voortgezet. Wij gaan 2 

lezingen per jaar samen organiseren, naast 2 lezingen die wij als HKB organiseren. 
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WERKGROEP OUDE BEGRAAFPLAATS 
Taco Hofstra 

Met het overlijden van Flip Schouten (20 juli) heeft de werkgroep een geliefd, markant en trouw lid 

verloren. Hij wordt node gemist. Zoals gebruikelijk werd hij op de begraafplaats vereeuwigd door een 

gedenkplaatje aan te brengen op de daar aanwezige bank. 

Wat de personele bezetting betreft: één lid heeft afscheid genomen van de werkgroep. Daar staat 

tegenover dat zich op Open Monumentendag spontaan een nieuw lid heeft aangemeld, jeugdig en 

enthousiast. In deze, met betrekking tot het werven van vrijwilligers, moeizame tijden toch een 

opsteker. En dat zonder het uitloven van een welkomstbonus, lease-auto of slagroomtaart. Nee , 

gewoon door het openstellen van een indrukwekkend mooi stukje Baarn. 

In dit verband moet ook de reactie van een andere (niet openmonumentendag)bezoeker vermeld 

worden. Deze bezoekster was zo enthousiast over hoe de begraafplaats er uitzag dat zij ons spontaan, 

samen met enkele familieleden, verblijdde met een donatie. Die hebben wij geïnvesteerd in de 

aanschaf van een witte magnolia. Maar, laten wij, na al die loftuitingen, niet naast onze schoenen gaan 

lopen en gewoon doorgaan met waar wij ons zo door het jaar heen mee bezig houden. 

Een belangrijk onderdeel daarvan bestaat uit het onderhouden van het groen. Dat heeft dit jaar wat 

hoofdbrekens gekost. De vorig jaar geplante ilex, als vervanger van het slachtoffer van de buxusmot, 

leek het in eerste instantie prima te doen, maar in het voorjaar bleek dat ongeveer een kwart van de 

aanplant afstierf. Vreemd, maar toch maar vervangen. En, niet te geloven, weer op exact dezelfde 

plekken afsterving. Al met al veel geld kwijt maar geen resultaat. De oorzaak is nog steeds niet 

duidelijk en we zijn momenteel op zoek naar een betrouwbare vervanger. 

Aan de andere kant van het spectrum werden we dit jaar bedolven onder spontaan opschietend groen 

dat van geen wijken wist. Op het terrein aanwezige acacia’s wierpen enthousiast nakomelingen. Nooit 

last van gehad, maar nu schoten overal jonge spruiten op. Die zaten vast aan wortelstokken zodat niet 

volstaan kon worden met simpelweg uitsteken. Ook de wortelstokken zelf moesten, voor zover 

mogelijk, verwijderd worden. Dat leverde hilarische taferelen op: werkgroep-leden die met 

meterslange uit de grond getrokken wortelstokken in hun handen stonden. Het leek wel alsof een of 

andere provider kabels aan het trekken was. Een meer exact ingesteld groepslid zag er een nieuwe tak 

van de wiskunde in: acaciaworteltrekken. 

Naast al dat grondwerk ging het restauratiewerk onverdroten voort. In overleg met onze ‘eigen’ 

onvervangbare bouwtechnicus/restaurateur werd besloten tot aanschaf van gereedschap dat de 

werkzaamheden aanzienlijk makkelijker zou maken. Dat was voor ons -gezien ons budget- wel een 

prijzige aanschaf, maar volkomen gerechtvaardigd als diepte-investering, die bovendien ook al direct 

resultaat bracht. 

In de laatste week van het jaar heeft de werkgroep nog haar medewerking verleend aan de 

werkzaamheden van haar collega-werkgroep: de Archeologische Werkgroep, door mee te helpen bij 

het opschonen van de grafheuvels in de bossen bij de Lage Vuursche. Begraafplaats of grafheuvel: in 

de kern identiek, toch? 
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WERKGROEP OUDHEIDKAMER 
Lisette Kuizinga 
 
In verband met Covid was de Oudheidkamer (OHK) gesloten tot eind januari 2022. Gelukkig konden we 
de deuren vanaf februari weer openen. 
 
Momenteel bestaat de werkgroep uit 20 personen die op maandag, woensdag of zaterdag hun 
steentje bijdragen aan het op orde brengen en houden van de collecties. We hebben 5 vaste 
gastvrouwen om de bezoekers, tijdens openingsuren, te woord te staan. 
In april overleed Ko de Bruin en in september Paul Kuizinga. De ‘oudgedienden’ Tineke Schaars en 
Theo van den Bosch namen afscheid, en in de loop van het jaar voegden zich weer enige nieuwe 
krachten bij de werkgroep. 
Er is een tussendeur geplaatst tussen de Oudheidkamer en de ernaast liggende van de Bieb gehuurde 
ruimte. Hierdoor kunnen we ook van deze ruimte gebruik maken buiten de openingstijden en de 
beveiliging van de Bieb om. 
 
Met een enthousiaste groep is weer erg veel werk verricht om de geschiedenis van Baarn te 
consolideren: 
 
Tentoonstellingen 
De tentoonstelling ‘Mijn naam is…’, over bijzondere vrouwen die Baarn op de kaart hebben gezet, is 
begin februari geopend door mevrouw Hellen Röell. 
Begin september heeft wethouder Mark Veldhuizen de expositie ‘Kunst, stap voor stap’ geopend. 
Hierin wordt aandacht besteed aan kunst langs de openbare weg. Aan de hand van een gratis 
wandelroute kan deze buitenkunst worden bekeken. Beide tentoonstellingen zijn/worden goed 
bezocht en hebben mooie reacties losgemaakt. 
De planning is om twee tentoonstellingen per jaar in te richten. Voor begin maart 2023 staat de 
tentoonstelling ‘De Eem, gewoon bijzonder’ gepland. 
 
Voor de expositie ‘Ontmoeting in het Bos’ in Kasteel Groeneveld, van juli t/m eind september, zijn 
twee schilderijen van Carel de Jong in bruikleen gegeven. 
 
Foto- en filmpresentatie 
De drie, vanwege Covid-beperkingen uitgestelde foto- en filmpresentaties ‘Baarn Toen en Nu’, konden 
in 2022 weer plaatsvinden en zijn goed bezocht door geboren en getogen Baarnaars, maar ook door 
nieuwe inwoners. 
 
Activiteiten 
- Begin september is met Koninklijke BDU een overeenkomst getekend om de Baarnsche Courant 

digitaal en doorzoekbaar, aan HKB beschikbaar te stellen. Deze bestanden zijn alleen in de OHK 
toegankelijk voor derden. 

- Papieren BC’s worden, zoals in het verleden, per jaar bewaard en ingebonden. 
- In het kader van het automatiserings-/informatiebeleidsplan en om ons voor te bereiden op de 

overstap naar Windows 11, zijn vier desktop PC’s en vijf monitoren vervangen. 
- Sinds november wordt de website HKB beheerd door Arthur Bouland en wordt inhoudelijk 

bijgehouden door onze werkgroep. 
- De objectencollectie wordt beoordeeld en geschoond met betrekking tot bewaarcriteria, vermeld 

in ons collectieplan. 
- Het depot van de kunstcollectie is opnieuw ingericht en de administratie wordt gecontroleerd op 

juiste metadata. 
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Inmiddels beschikt de HKB over ruim 600 schilderijen/etsen/litho’s/tekeningen, ongeveer 40 
beelden en ongeveer 500 affiches/posters (waarvan 400 met betrekking tot WOII). 

- Stichting RTV Baarn heeft eind september een bruikleenovereenkomst getekend om de video-
camera plus toebehoren van de HKB te kunnen lenen. 

- Eind december zijn, met toestemming van het DB , refurbished bureaustoelen aangeschaft voor de 
OHK. 

- De maquette van de Poffertjeskraam heeft een beschermende, doorzichtige overkapping en een 
nieuwe plaats gekregen in de OHK. 

- Een ontvangen schilderij van Constantia Arnolda Balwé (tante Stans) is doorgegeven aan de 
Historische Kring Blaricum, aangezien deze mevrouw vooral actief was in Laren/Blaricum. 

- Inmiddels houden 4 vrijwilligers zich bezig met het scannen van foto’s, en het beschrijven en 
toekennen van trefwoorden. 

- Om de vrijwilligers te kunnen huisvesten is de knipselarchief-kamer qua meubilair anders 
ingedeeld. 

- De opslag van oude exemplaren van de Baerne is gereorganiseerd. Van te grote aantallen zullen 
bundeltjes gemaakt worden om gratis mee te geven aan belangstellenden. 

- In de bibliotheek is een aantal boeken gerestaureerd. Bewaarcriteria worden herzien. 
 
In de loop van het jaar heeft de werkgroep, of hebben individuele leden daarvan, meegewerkt aan 
onder andere 
* De kaart ‘Historische Wandeling’, uitgegeven door Living Story. 
* Voorbereiding van de lezing ‘Baarn, wat is het daar mooi’ door de heer Wim Hazeu. 
* Het maken van promotiefilmpjes door RTV Baarn over activiteiten van de HKB, Baarnse locaties of 

objecten. Onder andere kunstschilder Van der Flier, de Pauluskerk, de Muziektent en zwemmen in 
de Eem. 

* Inventarisatie van Trage Paden: kerk- en jaagpaden. Een project van de Provincie Utrecht. 
* Een bijeenkomst in Bennekom ter gelegenheid van de hernieuwde steenlegging op het graf van 

Henriette de Beaufort. 
* Een netwerkbijeenkomst van Historische Verenigingen in Vinkeveen. Hier kwam onder andere 

Collectiebeleid ter sprake. 
* Het mailen van de door de werkgroep Communicatie samengestelde HKB-Nieuwsbrief, naar circa 

550 geïnteresseerden. 
* 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 
tezamen met het Geheugen van Baarn verzorgd. Inmiddels zijn de verhalen zijn gepubliceerd, in 
boekvorm verschenen. In 2022 is ‘Vandaag is morgen alweer gisteren’, deel 3 uitgegeven. 

 
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 met betrekking tot het Oranjehuis. Het digitaliseren van 
foto’s. Het voorbereiden van de nieuwe expositie, het voorbereiden van de foto- en filmpresentatie. 
Het beantwoorden van, voornamelijk per email gestelde, vragen. 
Op maandag, woensdag en zaterdag, wordt gedurende het gehele jaar, in kleine groepjes in 
wisselende samenstelling gewerkt in de Oudheidkamer. 
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Schenkingen 
Naast enkele financiële schenkingen van enthousiaste particulieren en verenigingen, is een Ahrend 
bureau, een Lundia-kastje en een Wedeka-stellingkast ontvangen uit privé bezit. 
 
Aanwinsten 
Ook dit jaar is weer veel materiaal afgeleverd dat moest worden uitgezocht, geregistreerd en 
opgeborgen. Naast archiefstukken, boeken en foto’s, betreft het met name oude filmbeelden, een 
bouwtekening van de watertoren, een album van oud-burgemeester Van Beeck Calkoen, een 
negenkantige keramieken pot gemaakt door Wim Ammerlaan, een aquarel Duinen en Zee door Paul 
Ovink, kleine antieke glas-in-lood afbeeldingen afkomstig uit Villa Bloemswaard en een groot aantal 
memorabilia van de kunstschilder Jaap de Ruig. 
Voor onze bibliotheek zijn enkele boeken van Baarnse auteurs of over Baarnse personen of 
onderwerpen aangekocht. 
 

WERKGROEP REDACTIE BAERNE 
Mariette van Oosterwijk Bruyn 
 
In het begin van 2022 is Henriette Beuk gestopt met het redactiewerk en in de loop van 2022 stopte 

ook Marjo Stam met haar redactiewerk. Door het bestuur zijn beiden van harte bedankt voor hun werk 

voor de Historische Kring. Het resultaat is dat er nu een eenkoppige redactie is: Mariette van 

Oosterwijk Bruyn. 

Ook in 2022 zijn er weer vier full colour nummers van 32 pagina’s uitgebracht met gevarieerde 

artikelen over allerlei onderwerpen uit de lokale geschiedenis. Telkens leverden verschillende auteurs 

weer boeiende artikelen aan, waarvoor de redactie de auteurs veel dank verschuldigd is: zo kunnen we 

de ‘Baerne’ blijven maken. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld: De Baarnsche Bouwterrein 

Maatschappij, Boerderij De Netelenburg, Het Stichtse Lijntje, Sigarenfabriek Tingana, De Ferdinand 

Huycklaan, RIMAC.  

Behalve voor de boeiende verhalen is er ook ruimte voor aankondigingen van aanwinsten in de 

oudheidkamer, lezingen en tentoonstellingen. 

 

WANDELINGENCOMMISSIE 
Machteld Olthof 

Een vaste groep vrijwilligers is al ruim een jaar bezig om de wandelingen die op de HKB website staan 

na te lopen en in een nieuw en fris jasje te steken. De eerste wandelingen zijn nu klaar en op de 

website geplaatst, ook als een GPX bestand. De overige volgen spoedig. 

De commissie heeft eind vorig jaar een officiële status gekregen. 

 

ADVIESCOMMISSIE STRAATNAMEN 
Machteld Olthof 
 
De Adviescommissie Straatnamen is in 2022 niet bijeen gekomen. 
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MONUMENTENCOMMISSIE 
Gijs Tegelberg 
 
Cultuurhistorie en Duurzaamheid….. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Baarn 

In september van het afgelopen jaar mocht ik (mede op voordracht van Jan Baerends) voor het eerst 

aantreden als nieuw burgerlid in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie adviseert de 

gemeente Baarn op het gebied van welstand en monumenten. 

Korte introductie: mijn naam is Gijs Tegelberg, architect (sinds kort gepensioneerd). Ik woon al 30 jaar 

met veel plezier in Baarn in een gemeentelijk monument, dat we momenteel aan het verduurzamen 

zijn. 

Als burgerlid mag ik de zeer gewaardeerde en veel te vroeg overleden Sandra van Berkum opvolgen, 

voorwaar geen makkelijke taak. Sinds begin januari 2023 is nu ook een tweede burgerlid aangesteld, in 

de persoon van Adrie van der Meij. 

In het afgelopen half jaar is een aantal monumentenzaken (rijksmonumenten, gemeentelijke 

monumenten en beschermd dorpsgezicht) langsgekomen waarop geadviseerd is, die veelal ook 

samenhangen met de energietransitie en verduurzaming. Altijd een beladen onderwerp, vanwege het 

vinden van een balans tussen het behoud van cultuurhistorische waarde en het inzetten van nieuwe 

technieken. 

Zo wordt een verduurzaming van het Rode Dorp door de woningbouwvereniging in fases ter hand 

genomen, waarbij dak- en gevelisolatie gewenst zijn, en waar men -in overleg- grote zorg besteedt aan 

het zoveel mogelijk intact houden van het bestaande beeld. Daarbij is het om begrijpelijke redenen 

niet mogelijk gebleken om ook nog de enigszins ongelukkige renovaties en aanpassingen uit de 80’er 

jaren naar het authentieke oorspronkelijke beeld terug te brengen. 

Op het gebied van het dossier Paleis Soestdijk is weinig te melden, behalve dat er de laatste tijd door 

de ontwikkelende partijen naarstig op gestudeerd wordt voordat er in contact met de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit getreden wordt voor verdere advisering. 

Op het terrein van Hoog Wolde (beschermd dorpsgezicht) zullen de bestaande kantoorgebouwen tot 

appartementen verbouwd worden, in een campus-achtige setting, waarbij de landschapsinrichting van 

het terrein een belangrijke kwaliteitsslag krijgt, ook hier worden de gebouwen en het terrein wat 

betreft duurzaamheid enorm verbeterd. 

Een terugkerend onderwerp in deze tijd van hoge energieprijzen is de gerechtvaardigde wens om 

zonnepanelen op gunstig georiënteerde dakvlakken te installeren. Daar zijn in de gemeentelijke 

welstandsnota en monumentenverordening strenge regels over opgenomen. De commissie is 

gehouden om te adviseren binnen de vastgestelde randvoorwaarden; behoud van de kwaliteiten van 

het beschermd dorpsgezicht tegenover de begrijpelijke wens om te verduurzamen. 

In de politiek wordt momenteel diep en verstandig nagedacht over het herformuleren van de 

randvoorwaarden van de nota zodat er genuanceerder met de aanleg van zonnepanelen omgegaan 

kan worden. De uitkomst van dat denken is nog onzeker! 

Hoe dan ook: de rijke geschiedenis van Baarn is het verdedigen meer dan waard. 

 

 



 
____________________________________________________________________________________ 

 

19 

Samenstelling bestuur 2023 
 

Op 22 maart 2023 heeft het bestuur de volgende samenstelling: 

Functie Naam Aftredend in maart 

Voorzitter Bestuursvoordracht: 
Petra Spigt 
 

2026 
 

Secretaris Machteld Olthof 2024 
 

Penningmeester John Boers 2025 
 

Werkgroep Archeologie Jan van der Laan 2024 
 

Werkgroep ‘Baerne’ Mariette van Oosterwijk Bruijn 2025 
 

Werkgroep Communicatie Ans van Egdom 2024 
 

Werkgroep Oude 
Begraafplaats 
 

Aftredend en herkiesbaar: 
Taco Hofstra 

2026 

Werkgroep Oudheidkamer Lisette Kuizinga-Claassens 
 

2024 

Algemeen Bestuurslid Vacant  
 

Algemeen bestuurslid Vacant  
 

Notulist Loes Gebuis  
 

 

Het bestuur stelt voor Petra Spigt voor een periode van 3 jaar te benoemen. 

Het bestuur stelt voor Taco Hofstra voor een nieuwe periode van 3 jaar te benoemen. 
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Activiteitenprogramma 2023 
(Voor de actuele data: website www.historischekringbaerne.nl ) 

6 januari  Nieuwjaarsreceptie 

16 januari Nieuwsbrief 

26 januari Lezing Ad van Liempt: de Roaring Fifties, in samenwerking met Bibliotheek Eemland 

10 februari Nieuwsbrief 

21 februari Fotopresentatie: Baarn toen en nu 

28 februari Fotopresentatie: Baarn toen en nu 

1 maart  Fotopresentatie: Baarn toen en nu 

4 maart Uitgave Baerne nr. 1 

11 maart Opening tentoonstelling ‘De Eem, gewoon bijzonder’, in samenwerking met Baarnse 

Watersport Vereniging De Eem 

13 maart Nieuwsbrief 

21 maart Algemene Ledenvergadering, met lezing door Frits Booy over oorlogspropaganda in 

kinderliteratuur 

4 april Lezing Sander Wassing: De Beeldenstorm die aan Baarn voorbij ging 

17 april Nieuwsbrief 

22 mei Nieuwsbrief 

1 juni Uitgave Baerne nr. 2 

19 juni Nieuwsbrief 

21 augustus Nieuwsbrief 

September Excursie 

1 september Uitgave Baerne nr. 3 

2 september Cultureel Festival 

9 september Open Monumentendag 

25 september Nieuwsbrief 

Oktober Lezing Hans Mous 

23 oktober Nieuwsbrief 

November Lezing in samenwerking met Bibliotheek Eemland 

20 november Nieuwsbrief 

1 december Uitgave Baerne nr. 4 

18 december Nieuwsbrief 

http://www.historischekringbaerne.nl/

