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Nieuwe expositie
Op 9 juni a.s. om 11.30 uur opent Abdou Najib, gemeentesecretaris van
Baarn in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne de tentoonstelling “Gevraagd en Gebleven” die gaat over de periode 1960 tot 1980.
Bezoekers zien hoe de buitenlandse werknemers hier hun weg vonden en
uiteindelijk gewoon inwoners van Eemland, het Gooi of de Vechtstreek
zijn geworden: zij zijn gevraagd om hier te werken, en zijn gaandeweg gebleven als bewoners. Aan de hand van foto´s, citaten en documenten komen thema´s aan de orde als werken, wonen, religie en recreatie.
De tentoonstelling in de Oudheidkamer is van 9 juni tot en met
25 augustus 2012.
Eerder was deze tentoonstelling te zien in de Bibliotheek van Hilversum, het Huizer Museum, in het Stadskantoor van Naarden, De Bibliotheek, vestiging Weesp, centrum Uit-Wijk in Bussum en in Museum OudSoest.
Het gelijknamige boek dat in opdracht van de Stichting Tussen Vecht en Eem is samengesteld door
antropologe-journaliste Sofie Coronel en historicus Hans Mous, wordt tijdens de opening aangeboden aan
gemeentesecretaris Najib en aan imam Suat Aydin.
Bezoekers worden uitgenodigd te reageren op boek en tentoonstelling met nieuwe verhalen op
www.TussenVechtenEem.nl/gevraagd.nl.
De eerste buitenlandse werknemers in genoemde periode waren Italianen en Spanjaarden. De meesten
keerden weer terug naar hun geboorteland. Later werden vooral Turken en Marokkanen geworven. Baarnse
bedrijven zoals golfkartonfabriek Hermes, Conimex voeding, metaalfabriek Van IJken, kunststoffenfabriek
Octriet en Philips/ Phonogram haalden hen hierheen. Maar velen werkten ook in Bunschoten en Amersfoort. Zij waren bereid het werk te doen waarvoor geen Nederlandse arbeiders gevonden konden worden.
Het boek is verkrijgbaar bij de penningmeester van Tussen Vecht en Eem te Bussum door overmaking van
€ 14,- (en € 12,- voor TVE-donateurs) op rekeningnummer 3892084, bij de Oudheidkamer van de
Historische Kring Baerne en bij de plaatselijke boekhandel.
De tentoonstelling in de Oudheidkamer aan de Hoofdstraat 1a is te zien op
woensdag van 14.00 – 16.00 uur en zaterdag van 11.00 – 13.00 uur. Toegang is gratis.
____________________________________________________________________________________

Oudheidkamer
Sinds kort is in de bezoekersruimte van de Oudheidkamer een 2e computer opgesteld.
Hierop kunnen bezoekers (zelfstandig of m.b.v. een vrijwilliger) bladeren in de foto-collectie.
Op dit moment zijn op deze computers rond de 13.000 foto's aanwezig.
Heeft u gevonden wat u zoekt, dan kan hier tegen betaling een afdruk van worden gemaakt of
verstuurd worden via e-mail.
____________________________________________________________________________________

Excursie “Slot Zuylen en boottocht Vecht”
Excursie op DONDERDAG 6 september 2012
N.B. U bent gewend dat onze excursies in een weekend plaatsvinden. Helaas bleek onderstaand programma
alleen op een doordeweekse dag realiseerbaar.
Het jaar 2012 is landelijk gekozen als het "Jaar van de historische buitenplaatsen”. Het leek de excursiecommissie een goed idee daarbij aan te sluiten. In onze provincie bevinden zich in de Vechtstreek namelijk
tal van prachtige lusthoven. We kozen er een uit die toegankelijk is en waar een rondvaartboot kan aanleggen om ons een deel van de Vecht af te varen.
Rond 10.00 uur wordt u ontvangen op Slot Zuylen met koffie. Daarna zal Thera Coppens, die veel over
Belle van Zuylen publiceerde, een lezing houden over deze 18de eeuwse Bel Esprit. Na de lezing volgt een
rondleiding door het kasteel o.l.v. gidsen, waarbij u onder meer het kamertje bezoekt waar Belle haar geheime brieven schreef, de eetzaal en de prachtige salon met zijn onlangs gerestaureerde wandtapijten. In het
slot wordt ook de lunch gebruikt. We besluiten dit bezoek met een wandeling door de kasteeltuinen met zijn
bekende slangenmuur.
Tegen 13.30 uur wandelen we van het slot naar de Vechtoever om in te schepen op een rondvaartboot die
ons langs andere buitens aan beide oevers, richting Breukelen vaart. Thera Coppens zal alle bezienswaardigheden van deskundig commentaar voorzien.
Tegen 17.00 uur zijn we weer terug in Oud-Zuylen, vanwaar we per auto naar Baarn terugrijden.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden middels vooruitbetaling vóór 15 juli bij Dick Alink, Koningsweg 37, 3743 ET in Baarn.
Bankrekening 1565.20.966 o.v.v. “Excursie HKB 2012”.
Er wordt gereden met auto's van deelnemers. Passagiers betalen een bijdrage aan de chauffeur.
Kosten per deelnemer € 50,-, waarin begrepen:
-Koffie
-Lezing Thera Coppens
-Rondleiding Slot Zuylen
-Lunch
-Rondvaart langs de Vechtbuitens met uitleg
Vertrek vanaf station Baarn donderdag 6 september 09.15 uur
De excursiecommissie Wim Oudendorp, Cees Roodnat, Dick Alink
____________________________________________________________________________________

Weet u hier meer van?
Op ons verzoek om informatie bij een foto in de vorige nieuwsbrief en de Baarnsche Courant is tot nog toe
geen enkele reactie gekomen!
Hieronder ziet u een tweetal foto’s van zo te zien hetzelfde gezelschap. We zijn op zoek naar de volgende
gegevens:

Wie staan op de foto’s en

Waar zijn ze genomen
Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl als u meer weet.

____________________________________________________________________________________

Activiteiten




Van 9 juni tot 25 augustus de expositie “Gevraagd en Gebleven”
6 september Jaarlijkse Excursie: Slot Zuylen en boottocht Vecht
September t/m december : expositie “Logementen, Tapperijen en Spijslokalen”

____________________________________________________________________________________________________________

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377.

