
Oudheidkamer
De Oudheidkamer is weer open voor bezoek 
en onderzoek. De tentoonstelling ‘125 jaar 
Baarnsche Courant’ blijft opgesteld tot het 
eind van dit jaar. 

QR code
Onze website is nu direct toegankelijk via 
deze QR code:

Registers 20ste en 40ste penning
De werkgroep Genealogie heeft de beschikking gekregen over de Registers van de 20ste en 40ste 
penning 1717-1806 van Baarn en overige Eemlandse dorpen: iedereen die gedurende die periode 
goederen erfde, moest de 40e penning (2,5 %) overdrachtsbelasting betalen. Uitzonderingen werden 
gemaakt voor een man en een vrouw die kinderen hadden en elkaar tot erfgenaam hadden be-
noemd, alsmede broers en/of zusters van een onmondig kind dat overleed. Ook de godshuizen en de 
armen die van aalmoezen leefden waren uitgezonderd. De 20e penning was verschuldigd bij verer-
ving binnen de 4e graad. De registers zijn te beschouwen als een voorloper van het kadaster.
Een voorbeeld: Volquen Lambertsen Rouwendaal koopt voor 500 gulden van Hendrik Petersz Duffels, 
voor hem zelf, Peter Hendricksen Backer als vader van Henrickje Peters een akker bouwland, op de 
Platte Deecken, onder Baarn. Koopakte d.d. 17-04-1719. 

De aktes leveren een schat aan informatie over land- en goederenbezit, kopers en verkopers, de lig-
ging van percelen en de waarde van de goederen.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 9 november 2021 in de Herberg 
van Paulus. Wij hopen u te mogen verwelkomen. U kunt zich aanmelden bij de secretaris via 
E secretaris@historischekringbaerne.nl
De agenda, het jaarverslag en de financiële stukken staan op onze website historischekringbaerne.nl 
en kunnen vanaf woensdag 27 oktober a.s. in papieren vorm opgehaald worden in de Oudheidkamer 
gedurende de bekende openingstijden.
N.B. De eerder in het juninummer van de Baerne genoemde datum van 29/11 is niet juist!

Commissie Beleidsvisie
De Commissie Beleidsvisie zoekt leden die actief mee willen denken over de door de HKB te varen 
koers in de komende jaren. Heeft u hierover ideeën en wilt u meedenken? U kunt contact opnemen 
met de secretaris via E secretaris@historischekringbaerne.nl.

Tentoonstelling - 125 jaar BC

Een tentoonstelling bij de Historische Kring Baerne 
over de geschiedenis van de Baarnsche Courant. 

De tentoonstelling is te bekijken van 17 oktober (11.00 uur) tot begin januari 2021.

Gratis toegang op: 
Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur &  Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur

Hoofdstraat 1a (onder de bibliotheek)
www.historischekringbaerne.nl
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Vacature gastvrouwen en gastheren Oudheidkamer
De Historische Kring Baerne zoekt een gastvrouw/gastheer voor onze Oudheidkamer voor de zater-
dagen, tijdens de openingstijden 11.00-13.00 u. De taken zijn bezoekers ontvangen, wegwijs maken 
in de Oudheidkamer, indien gewenst rondleiden op de lopende tentoonstelling, vragen noteren of 
beantwoorden, schenkingen in ontvangst nemen. 
Wij vragen een vrijwilliger met affiniteit voor geschiedenis en met name de geschiedenis van Baarn, 
beschikkend over goede contactuele eigenschappen. Tijdsbesteding: 2 uur per week.
Wij bieden u een grote groep enthousiaste vrijwilligers die gezamenlijk de Baarnse geschiedenis zicht-
baar maken voor onze leden en bezoekers. Het geven van ondersteuning, indien gewenst, wordt door 
ons als vanzelfsprekend ervaren.

Verjaardagskalender Baarn toen & nu
Studio Bosgra gaat in een unieke samenwerking met de HKB een verjaardagskalender uitgeven met 
afbeeldingen van Baarn, toen en nu. De prijs zal € 14,95 bedragen. 
De kalender wordt in een beperkte oplage gedrukt en u kunt alvast intekenen bij de secretaris via 
E secretaris@historischekringbaerne.nl.

Van de Historische Kring Eemnes
Eemnesser Namenboek
Verklaringen van onze plaats-, veld-, water-, huis- en straatnamen.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Eemnes in 2019 is in 2017 het idee 
ontstaan om alle in Eemnes bekende, maar inmiddels ook (bijna) vergeten benamingen van stuk-
ken grond, landerijen, wateren, straten, paden en 
huizen te beschrijven. Vier actieve leden, te weten 
Jaap Groeneveld, Henk van Hees, Wiebe van IJken 
en Dick Scherpenzeel hebben zich hiermee, ieder 
vanuit de eigen interesse voor een bepaald deelon-
derwerp, ruim twee jaar intensief bezig gehouden 
en hun bevindingen vastgelegd. De bijdragen van de 
vier auteurs zijn gebundeld en in dit boek samenge-
bracht. 

Het boek is te koop op de zaterdagmiddagen 
tussen 14.00-16.00 u in de Oudheidkamer aan de 
Raadhuislaan 2a, Eemnes. Graag met contant geld 
betalen. Voor online bestellingen kunt u terecht op 
historischekringeemnes.nl.
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