
Hoofdstraat 1a 
3740 AH Baarn     
Openingstijden Oudheidkamer:  

woensdag  14.00-16.00 uur  
zaterdag 11.00-13.00 uur 

N I E U W S B R I E F  N U M M E R  1 ,  2 0 1 9  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Historische Kring Baerne staan in februari de jaarlijkse foto-/film presen-

taties gepland die, zoals bekend, weer aandacht vragen voor het leven in 

Baarn, toen en nu.  

Dit jaar staan bekende en minder bekende panden in Baarn en de buitengebie-

den centraal. De presentatie toont mooie oude beelden van gebouwen die de 

tand des tijds hebben doorstaan en nog steeds staan te pronken. Maar ook 

beelden van panden die inmiddels zijn verdwenen en zie wat er voor in de 

plaats is gekomen. 

Lisette Kuizinga en Hans van Dijk, vrijwilligers in de Oudheidkamer, hebben de 

voorstelling gemaakt. Ze hebben vele uren gestoken in het selecteren van de 

oude beelden, het maken van recente foto’s en het zoeken van de juiste gege-

vens. 

Het laatste deel van de voorstelling, een presentatie van oude filmbeelden, is 

samengesteld door Paul Kuizinga. 

De voorstellingen vinden plaats in Het Brandpunt. De zaal is een half uur voor 

aanvang open. Kaarten zijn tijdens openingsuren, verkrijgbaar in de Oudheid-

kamer van de Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1a te Baarn. 

De Oudheidkamer bevindt zich onder de bibliotheek, bereikbaar met trap of 

lift. Voor zover nog kaarten beschikbaar: ook aan de zaal.   

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

belangstellenden: toegangskaart € 3,50 p.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzamelen zit veel mensen in het bloed. Zo zijn er collectioneurs van postze-

gels, vogels, brandweerauto’s, fietsen, etc.  En er zijn verzamelaars van lucifer-

doosjes, suikerzakjes, sigarenbandjes, beeldjes, vingerhoedjes, eierdopjes, 

schilderijen, bankbiljetten en munten. 

 

Zouden we dat verzamelen hebben afgekeken van de vogels? De gaai verzamelt 

eikels en die verstopt hij. De meeste verzamelaars stoppen de verzamelde ob-

jecten in een collectie die anderen zelden of nooit te zien krijgen. Toeval of ko-

pieergedrag? 

 

In de zomer van 2019 wil de Historische Kring in haar serie tentoonstellingen 

een expositie wijden aan verzamelen. Nu eens niet over wat de Historische 

Kring allemaal bijeen gebracht heeft, maar wat de Baarnaar zoal verzamelt.  

Dus verzamelaars opgelet! 

 

Wij  bieden u de gelegenheid een deel van uw collectie in de ruimte van de 

Oudheidkamer tentoon te stellen. Samen met een aantal andere collectio-

neurs. Een verzameling verzamelingen van Baarnaars voor Baarnaars.  

 

Wilt u (een deel van) uw verzameling gedurende vier maanden laten zien aan 

de bezoekers van de Oudheidkamer? Neemt u dan contact op, vóór 11 maart 

2019, met Nora Hemerova (06-28801393), Anna Ornstein (035-6225233) of Ton 

van den Oudenalder (035-5432666) of stuur een mailtje naar:  

oudheidkamer@historischekringbaerne.nl 

 

Het zou jammer zijn dat verzamelingen, waar vaak veel tijd in is gaan zitten, zo 

weinig zichtbaar zijn. Dáár willen we iets aan doen. Uiteraard zal, in overleg 

met de verzamelaar, een selectie gemaakt worden van de te tonen objecten. 

 

We zijn benieuwd naar uw reactie. 

   Datum Weekdag  Aanvangstijd      Activiteit        

  

12-02-2019 

  

dinsdag 

  

20.00u. 

Foto/filmpresentatie 'Baarn, toen en nu' 

(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

  

19-02-2019 
dinsdag 14.00u. 

Foto/filmpresentatie 'Baarn, toen en nu' 

(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

21-02-2019 donderdag 14.00u. 
Foto/filmpresentatie 'Baarn, toen en nu' 

(kaarten verkrijgbaar vanaf 30-01-2019) 

 19-03-2019  dinsdag  20.00u. 
Algemene ledenvergadering 2019 / Lezing over DE ROL VAN 
DE GILDEN DOOR DE EEUWEN HEEN door René van Hal 

De HKB zoekt met name dringend: een nieuwe penningmeester, leden voor 
de interviewcommissie, werkgroep communicatie en excursiecommissie.  
Mail naar info@historischekringbaerne.nl of bel tijdens openingsuren (035) 
5430377. 

René van Hal zal in het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering van 

de Historische Kring een lezing verzorgen over “Het Gilde als een maatschap-

pelijk ondernemende en servicegerichte organisatie in een plaatselijke ge-

meenschap, toen en nu".  

 

Van Hal is bijna 25 jaar bestuurder geweest van het rond 1360 opgerichte 

Groot Gaesbeeker Gilde in Soest, waaronder 12 jaar als voorzitter ouderman. 

Tijdens de lezing is aandacht voor het ontstaan van de gilden en de functie die 

zij door de eeuwen heen hebben vervuld.  

 

In Soest is een van de bekendste activiteiten de jaarlijkse organisatie van de 

Gildefeesten, maar er worden veel meer rollen vervuld. Baarn heeft ook een 

gilde gehad. Het Sint Anna Gilde was tot het begin van de vorige eeuw in ons 

dorp actief.  

 

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de aanleiding om dit gilde in de 14e eeuw 

op te richten. Ook wordt stilgestaan bij de activiteiten van dit gilde. Alhoewel 

een uur kort is voor 660 jaar geschiedenis, komen de tijdslijn en de ontwikke-

lingen binnen dit gilde ruimschoots aan bod, dit alles ondersteund met beeld 

en geluid. 
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