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23 april “Historische lezing over Ieper - 100 jaar Grote Oorlog” door Barend Smit
Start Baarnse werkgroep Genealogie
Expositie “Baarn gelooft”

Historische lezing over Ieper - 100 jaar Grote Oorlog”
De Historische Kring Baerne organiseert weer een historische
lezing, dit keer over de Eerste Wereldoorlog. De voordracht
wordt gegeven door Barend Smit uit Hilversum.
Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 23 april om
20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open vanaf 19.30
uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De toegang is gratis
voor 2 personen op vertoon van 1 lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de toegang €3,50 per persoon.
Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog
begon. Deze verschrikkelijke oorlog wordt tussen 2014 en 2018
uitvoerig herdacht. Op het hoogtepunt waren er 33 landen met elkaar in oorlog. Dat was toen 80 procent van de wereldbevolking!
De technische ontwikkelingen van die tijd zorgden voor een onvoorstelbare, gruwelijke en machinale vernietigingsoorlog. Na
afloop waren er 16,5 miljoen doden te betreuren, waarvan zo’n
6,8 miljoen burgerslachtoffers.
Bij de lezing van 23 april voor de Historische Kring Baerne gaat Barend Smit met name in op de positie
van Nederland. Was Nederland wel zo neutraal? Voor de Duitsers was ons land de belangrijkste doorvoerhaven en voor de Britten de zwakste schakel in hun zeeblokkade. Nederland was het land van Belgische vluchtelingen, interneringskampen en aardappeloproer. Ook Baarn in de periode 1914 – 1918
komt in de lezing aan bod.
Over de spreker
Barend Smit heeft veel geschreven, ook over de Grote Oorlog. Ieder jaar bezoekt hij het herdenkingslandschap van Ieper in België met de 75 oorlogsbegraafplaatsen. Hij was twintig jaar werkzaam als leraar in het basis-, voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. Vervolgens was hij onderwijsadviseur, projectmanager, directeur van een onderwijsbegeleidingsdienst, en ook wethouder en raadslid in Hilversum. Hij werkt tegenwoordig als freelance consultant. Barend Smit studeerde o.a. onderwijskunde en
historische pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en sociologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Start Baarnse werkgroep Genealogie
Baarn heeft een actieve werkgroep voor stamboomonderzoek gekregen, dankzij samenwerking tussen de
Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl
Op zaterdag 7 maart om 11.00 uur werd de aftrap gegeven middels een presentatie door Eric van der Ent
in de Oudheidkamer.

Recent is overeenstemming bereikt om de krachten te bundelen op het gebied van stamboomonderzoek
naar Baarnse families. Eric van de Ent stelt zijn omvangrijke hoeveelheid genealogische gegevens ter
beschikking aan de nieuwe werkgroep. Hij heeft in de afgelopen 10 (!) jaar inmiddels 55.000 personen
genealogisch ‘aan elkaar geknoopt’. De mensen van de werkgroep Genealogie zullen de gegevens gaan
aanvullen. Het doel is uiteraard om de stambomen van Baarnse families zo compleet mogelijk te maken.
Nieuwe werkgroep
De nieuwe werkgroep Genealogie is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de familiegegevens aan te vullen. Dat kunnen natuurlijk betrokken leden van de HKBaerne zijn, trouwe volgers van
Groenegraf.nl of gewoon belangstellenden die interesse hebben in stamboomonderzoek. Nodig is
‘slechts’ een computer met internetverbinding en vrije tijd om te besteden aan het onderzoek. Het
grootste gedeelte van die tijd kan gewoon thuis achter de computer of in archieven besteed worden,
maar uiteraard zullen de Werkgroepleden af en toe ook met elkaar gaan overleggen. Daarover worden
samen nadere afspraken gemaakt.
Presentatie
Tijdens de presentatie begin maart heeft Eric van der Ent een inleiding gegeven op het werken met het
online programma MyHeritage en hebben belangstellenden tips gehoord over stamboomonderzoek. Er
zijn geen kosten verbonden aan deelname of aan het gebruik van MyHeritage via deze werkgroep.
Aanmelding als vrijwilliger graag via groenegraf.baarn@gmail.com of 035 – 542 0804.

Expositie “Baarn gelooft”
Eind februari jl. is de expositie “Baarn gelooft” geopend. Er is grote
belangstelling voor de expositie. In de afgelopen maand zijn er door
bezoekers nog aanvullingen/wijzigingen gegeven op de tentoongestelde geloofsrichtingen en konden er nog objecten aan de expositie
worden toegevoegd.
Tot einde juni kunt u “Baarn gelooft” nog bezichtigen in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne. En wel tijdens de normale openingstijden: woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 11
tot 13 uur.
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Tot eind juni: de expositie “Baarn gelooft”
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