
Historische Kring Baerne   
Hoofdstraat 1a 
3740 AH Baarn     
 
Openingstijden Oudheidkamer: woensdag 14 -16 uur, zaterdag 11-13 uur 

N I E U W S B R I E F  N U M M E R  7 ,  2 0 1 7  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier 

Vragen of opmerkingen? E-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel tijdens openingsuren (035) 5430377. 

Het is pas begin oktober, toch is er al in Baarn iets te merken van het sinterklaasfeest. Ga maar eens in de 
supermarkten kijken. Ook de Historische Kring Baerne bereidt zich voor op het feest, namelijk met de nieuwe 
expositie ‘Sint Nicolaas en Baarn’, samengesteld door de Baarnse schrijver en nationale sinterklaaskenner Frits 
Booy.  

De reden daarvoor is niet alleen dat het sinterklaasfeest een bijzonder sociaal en creatief feest is, maar vooral omdat 
het door Baarn op bijzondere wijze met Sint Nicolaas is verbonden. Er staan in het dorp twee kerken die met de 
goedheiligman te maken hebben, er was een Nicolaasgebouw voor sociale doeleinden en in het gemeentewapen 
van Baarn staat Nicolaas, bisschop van Myra. Hieraan wordt in de expositie uitgebreid aandacht besteed.  

Maar ook algemene gebruiken van het sinterklaasfeest komen aan de orde. Alle onderwerpen worden bondig 
omschreven en voorzien van kleurrijke, vaak unieke afbeeldingen. Er is informatie over letters, surprises, Zwarte 
Piet, gedichten en dergelijke. Vele bijzondere objecten worden getoond: sinterklaasboeken en -prenten, beelden, 
vaandels, serviesgoed, spellen, speldjes en andere zaken die met Sinterklaas verbonden zijn. 

 

Wanneer: 21 oktober tot 6 december 2017 
Waar: Historische Kring Baerne 

Hoofdstraat 1a,  Baarn (onder de bibliotheek) 
Open: Woensdag 14.00-16.00u. en Zaterdag 11.00-13.00u. 

De entree is gratis 

De HKB presenteert 2 evenementen in oktober die u niet mag missen! 

Op dinsdag 24 oktober nodigt de Historische Kring Baerne leden en belangstellenden uit voor het bijwonen van 
een interessante en leuke lezing over leven wonen en werkenvan de Erfgooiers. Heel vaak wordt Baarn ten 
onrechte een Goois dorp genoemd. Eigenlijk is dat helemaal niet zo gek want Baarn heeft met haar ietwat ronde 
dorpsvorm en brink in het midden natuurlijk ook veel weg van Gooise dorpen als Laren , Bussum en Hilversum. 
Hoewel er dus uiterlijke overeenkomsten zijn, heeft Baarn toch een heel andere geschiedenis. De geschiedenis 
van onze Gooise buurdorpen staat vooral in het teken van de daar alom aanwezige Markegenootschap de 
Ergooiers. Maar er zijn voldoende interessante raakvlakken met de Baarnse geschiedenis, al was het alleen al 
omdat er boeren in de Lage Vuursche woonden met erfgooiersrechten! 

 
Anton Kos gaat op 24 oktober in op de vragen wie en wat erfgooiers waren. Waar kwamen hun gebruiksrechten 
vandaan, en hoe hielden zij die maar liefst tien eeuwen overeind? Wat zijn erfgooiersgronden en hoe verhielden 
die zich tot de Gooise akkers? Hoe groot was het oorspronkelijke erfgooiersgebied? Aan de hand van een groot 
aantal kunstwerken wordt de geschiedenis van de erfgooiers en de erfgooiersorganisatie(s) ontvouwd. 
Bijvoorbeeld de totstandkoming en betekenis van de schaar- en bosbrieven, het juridische steekspel met Karel de 
Stoute op het eind van de middeleeuwen (1470-1474), het conflict met de Amsterdamse pendelaar Hinlopen (1700
-1708), de heideverdelingen in de negentiende eeuw (1836, 1843) en last but not least, de Erfgooierswet (1912). 
Er wordt eveneens antwoord gegeven op de prangende vraag of het erfgooierschap heden ten dage nog betekenis 
heeft en zo ja, welke dan. En Kos gaat in op de rol die erfgooiers hebben gespeeld in het behoud van het Gooise 
en het omringende landschap. Speciaal voor deze gelegenheid is er aandacht voor het 'Gooise Baarn'. 
Wat betekende de begin vijftiende-eeuwse mededeling ‘Hiernae volgen die namen, mitsgaders hoirluyder 
dammaten lands, gelegen over die Eem oestwaerts, die in de thijns te Bairna [Baarn] onder den lynde den 
greafflich. van Hollant tsiarlicx schuldich souden sijn’? 

Anton Kos is historicus en gepromoveerd op de geschiedenis van de Erfgooiers. 

 

Wanneer: 24 oktober 2017 om 19.30u. 
Waar: Het Brandpunt 

Oude Utrechtseweg 4a,  Baarn 
  

Op vertoon van 1 lidmaatschapskaart: 
gratis toegang voor 2 personen. 

Overige belangstellenden: 
€ 3,50 per persoon 

 

mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl?subject=Nieuwsbrief:%20naam%20van%20verzendlijst%20verwijderen
mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl?subject=Nieuwsbrief:%20een%20vraag/opmerking

