Historische Kring Baerne

www.HistorischeKringBaerne.nl

Hoofdstraat 1a
3740 AH Baarn

Openingstijden Oudheidkamer: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur

NIEUWSBRIEF

2016 , nr. 8

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie.

Inhoud:




Lezing: “De overstroming in 1916” door dhr. B.Wouda
Waar zijn de houten leeuwen gebleven

Lezing 11-10-2016: "De overstroming in 1916" door Bertus Wouda
De Historische Kring Baerne organiseert op 11 oktober
een interessante lezing met als onderwerp: De watersnoodramp van 1916. De voordracht wordt gegeven door
Bertus Wouda uit Spakenburg.
Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 11 oktober vanaf 20.00 uur in het 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.

Honderd jaar geleden op 13 en 14 januari 1916 werd Eemland getroffen door de laatste grote watersnoodramp. Het
water in de Zuiderzee, opgezweept door een zware storm, bereikte grote hoogten. Het water liep over de dijken, andere braken door. Op veel plaatsen liep het zeewater het land in en vele dorpen werden er door verrast, zoals Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Hoogland, Nijkerk en ook Baarn en Soest. Vooral de bewoners van het Zuidereind en Eembrugge hadden het zwaar te verduren. Vee ging verloren en het Baarnse zwembad aan de Eem werd vernietigd. Deze ramp was onder meer aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk.
Bertus Wouda, archivaris en historicus deed uitgebreid onderzoek naar deze ramp. Hij gaat bij deze lezing vertellen
wat er voorafging aan de ramp, de ramp zelf, de noodhulp, schade en wederopbouw. Hij publiceerde zijn onderzoek
in het boek: Watervluchtelingen, verzorgd en verguisd. Ook de huidige dijkverzwaring langs de Eem en de zuidelijke
randmeren zal ongetwijfeld aan de orde komen.

Waar zijn de houten leeuwen gebleven?
Heeft iemand een idee waar de houten leeuwen gebleven zijn, die tot 1890 op het dak van Peking stonden?

Hier onder een krantenartikel met foto uit 1903.

Activiteiten
11 oktober

Lezing “De Overstroming in 1916” door Bertus Wouda

Vanaf 15 oktober

Expositie ”Een Duik in het Verleden”

22 november

Lezing “Baarnse Horeca in Historische Panden” door Wil Hordijk
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