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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 7  ,  n r .  1  

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 tijdens openingsuren (035) 5430377. 

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

 

Activiteiten 

     Inhoud:  24 januari. Lezing “Vier eeuwen BN’ers die woonden in Baarn” 

 Gevraagd: Collectanten Anjeractie! 

Social Media: 

 

24 januari 2017 Lezing “Vier eeuwen BN’ers die woonden in Baarn” door Frits Booy 

t/m 15 februari 2017 Expositie “Een duik in het Verleden” 

14 en 21 februari 2017 Foto/film presentatie in Het Brandpunt om 20.00 uur 

23 februari 2017 Foto/film presentatie in Het Brandpunt om 14.00 uur 

25 februari 2017 Opening expositie “Werk aan de Winkel” door wethouder Mariska de Koning 

Gevraagd: Collectanten Anjeractie! 

In 2017 vindt de Anjeractie voor de 72e maal plaats van 14 mei t/m 20 mei. Ook de Historische Kring Baerne moet 
bezig blijven met fondsenwerving, omdat alles geld kost. Collecteren is een manier om vrij besteedbaar geld op te 
halen, en van het opgehaalde bedrag mag de HKB zelf 50% houden. De andere helft wordt besteed aan cultuur en 
natuur in de regio Utrecht.  

Graag doen wij een beroep op u: Wilt u ons helpen als collectant? Stuur een mail vóór eind van deze maand naar 
info@HistorischeKringBaerne.nl. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Lezing “Vier eeuwen BN’ers die woonden in Baarn” door Frits Booy 

De Historische Kring Baerne is verheugd  Frits Booy bereid te hebben gevonden 

om weer een lezing te geven. Zijn boeiende lezing over Lage Vuursche trok een 

volle zaal. Deze keer is het spannende  onderwerp:  Vier eeuwen BN’ers die 

woonden in Baarn.  Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 24 januari om  

20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open vanaf 19.30 uur), Oude Utrecht-

seweg 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. 

 

Vanaf de 17e eeuw vinden we in Baarn inwoners die algemeen bekend waren vanwege hun rijkdom, macht en in-
vloed. Ze verbleven vooral in de zomer in ons dorp op hun landgoederen zoals de schatrijke Amsterdamse kooplie-
den en regenten De Graeff (op landgoed Soestdijck) en Bicker (op landgoed De Eult). Vanaf halverwege de 17e 
eeuw verbleef – ook meestal in de zomer – op Soestdijck de stadhouderlijke familie en vanaf begin 19e eeuw de ko-
ninklijke familie.  
Ook andere bekende al dan niet (invloed)rijke Nederlanders brachten hun zomers graag in hun Baarnse vakantievil-
la’s door of woonden er jarenlang permanent. Bijvoorbeeld fabrikanten en bankiers als Boldoot, Blooker en Pierson, 
schrijvers als Lodewijk van Deyssel, Augusta de Wit, Hella Haasse, W.H. van Eemlandt, architect Van Gendt, 
beeldhouwer Stracké, cabaretier Henk Elsink, mediamagnaat Joop van den Ende, enz. 
De eerste vrouwelijke hoogleraar werkte en woonde hier ook: Johanna Westerdijk, die ook in Duitsland, Amerika en 
Nederlands-Indië erg bekend was. Wereldberoemd werd er tot nu toe maar één: graficus Escher. Inwoners die inder-
tijd voor veel ophef zorgden, waren N.S.B.-leider Anton Mussert, gebedsgenezeres Greet Hofmans, prins Bernhard 
en zanger André Hazes. 
Uit het voorgaande blijkt dat de lijst van BN’ers lang is, dus is er een keuze uit gedaan. Deze keuze is gebaseerd op 
bekende en tamelijk onbekende interessante gegevens, zodat de toehoorders hun geheugen kunnen opfrissen maar 
ook op de hoogte kunnen raken en hopelijk genieten van vele nieuwe en vaak verrassende details en boeiende anek-
dotes over Bekende Nederlanders uit het rijke verleden van Baarn. 
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