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25 februari: presentatie “Baarn in vogelvlucht” door Michiel Kruidenier
Expositie “Brand”
Actie bij C1000: Mokken met historische afbeeldingen

Presentatie “Baarn in vogelvlucht” door Michiel Kruidenier
De Historische Kring Baerne organiseert een tweetal (identieke) presentaties over de ontstaansgeschiedenis van Baarn. Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier laat zien hoe Baarn van een agrarisch nederzetting uitgroeide tot het huidige villadorp.
Sinds de Steentijd wonen er in het gebied rond Baarn mensen. De oudste vermelding van de plaatsnaam ‘Baerne’ dateert uit 1280. Vanaf omstreeks 1310
kent Baarn een zelfstandige rechtspraak en omstreeks 1350 verleent de Bisschop van Utrecht aan Baarn bepaalde stadsrechten. Tot het fatale jaar 1481,
waarin Baarn, Soest en Eemnes door de troepen van de Graaf van Holland geplunderd en platgebrand worden. Baarn blijft bestaan, maar zal voorlopig een
klein dorp blijven.
Pas aan het eind van de negentiende eeuw, na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam -Amersfoort, komt
hierin verandering. Baarn groeit explosief: een ontwikkeling die nog de gehele twintigste eeuw zou voortduren.
De eerste presentatie heeft donderdagmiddag 13 februari plaatsgehad en op dinsdag 25 februari om
20.00 uur vindt de tweede plaats.
U bent van harte welkom in Het Brandpunt (zaal E), Oude Utrechtseweg 4A te Baarn.
De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring Baerne (en 1 introducé), voor niet -leden zijn de
kosten € 3,50 per persoon.

Expositie “Brand”
Op zaterdag 1 maart a.s. opent burgemeester Mark Röell de nieuwe
expositie “Brand” om 11.30 uur in de Oudheidkamer.
Een tentoonstelling die probeert u iets meer te vertellen over allerlei
branden die ons dorp teisterde. Wij “beperken” ons tot de periode 1481
tot heden. Nu is er natuurlijk over de vroegste branden van voor 1900
weinig tot niets bekend. Slechts twee branden willen wij uit die periode
belichten. Twee branden die veel indruk maakten. Met name de brand van
kerst 1481 heeft veel invloed gehad op de latere ontwikkeling van Baarn.
Van een veelbelovende stad met groei potentieel verwerden we tot een
klein agrarisch dorpje zonder enige betekenis. Pas veel later zouden we
weer uitgroeien tot een plaats die er mag zijn. De tweede brand van voor
1900 was de brand bij Kuijer aan de Eem. Het hele dorp liep uit.
Naast enkele voor iedereen bekende branden, zoals de grote brand bij Nijhof en laatst bij Hartog, tonen we ook wat knipsels over allang vergeten
kleine branden.
Wel moet gezegd worden dat we geenszins de intentie hebben compleet te willen
zijn. Veeleer willen we u een breed aanbod bieden en achtergrond informatie verstrekken.
Naast de schriftelijke informatie en bewegende beelden treft u een keur aan materialen en gebruiksvoorwerpen aan die ons tijdelijk ter beschikking zijn gesteld door de
Vereniging “Grijs Vuur”. Deze vereniging van oud korpsleden van de brandweer
Baarn stelt zich ten doel het culturele erfgoed van de brandweer Baarn veilig te stellen.
Wij verwelkomen u graag op deze tentoonstelling in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne.
De expositie is gratis te bezoeken van zaterdag 1 maart tot medio juni 2014.
Openingstijden: woensdag 14 – 16 uur, zaterdag 11 – 13 uur.

Actie bij C1000: Mokken met historische afbeeldingen
De spaaractie bij C1000 loopt tot en met zondag 16 maart 2014.
Een achttal mokken voorzien van historische afbeeldingen, afkomstig uit de collectie van de Historische Kring Baerne, kunt u in uw bezit krijgen via een spaarsysteem.
Bij de besteding van € 10 aan boodschappen krijgt u één zegel. Met een volle
kaart, 6 zegels, kan een mok gekocht worden voor het gereduceerde tarief van €
2.49.
Op de mokken staat een afbeelding van het station, paleis Soestdijk, de rieten
dakjes, de Laanstraat ter hoogte van C1000, Kasteel Groeneveld, Kasteel Drakenstein, De Brink en het oude zwembad aan de Eem.

Activiteiten




25 februari 20.00 uur: presentatie “Baarn in vogelvlucht”
Vanaf 1 maart de nieuwe expositie “Brand!”
20 maart Algemene Ledenvergadering
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