
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  4 ,  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. 

TOEN WAS ROKEN NOG HEEL GEWOON 

Columbus kwam in 1492 voor het eerst met tabak in aanraking. Hij 

zag hoe Indianen dit kruid in stenen pijpen rookten. Het zou nog 100 

jaar duren voor hier in Europa de eerste pijpen gerookt zouden gaan 

worden. Aanvankelijk was er veel weerstand van stadsbesturen en 

geestelijken tegen dit verfoeilijk gebruik! Zonder resultaat, want het 

gebruik van “tabak zuigen” nam een grote vlucht. Overal ontstonden 

pijpmakerijen. De verdiensten in de tabakshandel waren enorm. Een 

nieuwe verslaving was geboren.  In het begin waren de modellen van 

de pijp nogal eenvormig. Witte klei geperst in een metalen vorm. Er-

gens in de 18e eeuw werden de vormen steeds uitbundiger, ook de  

materialen werden divers.  Porselein, hout, metaal en  meerschuim 

deden hun intrede.  

In deze tentoonstelling is te zien hoe men met deze materialen soms 

prachtige kunstwerkjes heeft gemaakt. Niet alleen pijpen zijn het on-

derwerp van deze tentoonstelling. Allerlei nevenproducten zullen te 

zien te zijn. Tabakspotten- en dozen, kwispedoors, pijpenrekjes, staan-

ders, vuurtestjes en een tondeldoos. Ook pijpmakersafval en misbak-

sels uit de 18e eeuw kan men bekijken, evenals een pijpenpot waarin 

de “rauwe” pijpen in een oven werden gezet, om te worden gebak-

ken. Ook maken we een kleine zijsprong naar de sigaar en sigaret. Al-

les is nu nostalgie, want na zo’n 470 jaar is tabak weer in de ban ge-

daan en kunnen we alleen nog terug kijken op al deze producten waar 

ooit heel veel mensen hun brood mee verdienden. 

De opening is op zaterdag 1 februari 2020 om 11.00u. Door Dhr. H. 

Brinkerink. 

 

De jaarlijkse foto-/filmpresentaties over oud en nieuw Baarn, staan 

weer gepland voor februari 2020. De presentaties met fotobeelden 

van de oude situatie in Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge, afgezet 

tegen de tegenwoordige situatie, geven een goede indruk hoe het 

aanzien van een huis, straat of wijk kan veranderen in de loop der tijd. 

Na de pauze worden ook weer oude filmbeelden vertoond. 

Samengesteld en gepresenteerd door vrijwilligers van de werkgroep 

Oudheidkamer, Historische Kring Baerne.  

€

Omdat de belangstelling altijd groot is en het aantal plaatsen beperkt, 

zijn de kaarten vanaf woensdag 29 januari 2020 verkrijgbaar in de 

Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1A 

(onder de bibliotheek). Kaarten kunnen ook telefonisch worden gere-

serveerd op maandag tussen 10 en 12 uur en tijdens openingsuren op 

woensdag en zaterdag,  via tel.nr. 035-5430377. 
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