
Tijdens deze prachtige zomer hebben Nora Hemerova, John van Wilpen, Ton van den Oudenalder en 
Wilmar Dolman hard gewerkt om weer een nieuwe en bijzondere tentoonstelling voor u te maken. Dit 
keer over de kunst die er in Baarn te zien is langs de openbare weg. Om van al dat Baarnse moois te 
genieten is het het beste om eerst een bezoek aan de Oudheidkamer te brengen met daarna een wan-
deling langs al die kunstwerken. Verder in deze Nieuwsbrief wat tips voor de Open Monumentendagen 
op 10 en 11 september, het Cultureel Festival, informatie over de RTV serie en het bezoek van Jan van 
der Laan aan het Gemeentehuis. Met deze vernieuwde Nieuwsbrief wensen we u veel leesplezier.

Opening expositie ”Kunst, stap voor stap ”
Op 10 september a.s. om 11.00 uur verricht wethouder Mark 
Veldhuizen de opening van deze nieuwe tentoonstelling in de 
Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne.
Na de tentoonstelling over vrouwen die Baarn op de kaart 
hebben gezet is het in de Oudheidkamer van de Historische 
Kring tijd voor heel iets anders. Een nieuwe tentoonstelling, 
deze maal over kunst. En niet zomaar kunst uit onze collectie, 
maar kunst waar iedereen van kan genieten. Kunst langs de 
openbare weg is het thema., daarom heeft deze tentoonstel-
ling de naam ”Kunst, stap voor stap” gekregen. Want al wan-
delend door Baarn kunt u genieten van diverse kunstuitingen. 
In de tentoonstelling in de Oudheidkamer leest u meer over 
de kunstenaars, de plaats waar u de kunst kunt vinden en over 
het kunstobject zelf. Ook wordt aandacht besteed aan verdwe-

nen kunst, kunst waar 
alleen nog foto’s van 
resten. Denk hierbij 
aan de wandversiering die ooit aan de buitenmuur van de 
bibliotheek hing.
Deze expositie is een aanrader voor iedereen die van kunst 
kan genieten, of die zich weleens heeft afgevraagd wat iets 
voorstelt of wie het gemaakt heeft. Laat uw wandeling daar-
om beginnen in de Oudheidkamer van de Historische Kring. 
Die vindt u onder de bibliotheek aan de Hoofdstraat in Baarn. 
Daarna kunt op eigen gelegenheid de objecten bekijken in 
ons mooie Baarn. Een aanrader voor kunstliefhebbers en 
nieuwsgierige wandelaars. 
Openingstijden van de Oudheidkamer: woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. 
Wandelen door Baarn om de kunst in ”levenden lijve” te zien 
is natuurlijk altijd mogelijk. 

Postadres: Postbus 326, 3740 AH Baarn • Bezoekadres Oudheidkamer: Hoofdstraat 1a, 3741 AC Baarn 
Telefoon: (035) 54 303 77 (tijdens openingsuren) • Openingstijden: woensdag 14 - 16 uur, zaterdag 11 - 13 uur.
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Een tentoonstelling over kunst die iedereen kan zien, of gezien hebben. 
Schilderingen, beelden, wandversieringen, etc., allemaal langs de 
openbare weg. Op overheidsgebouwen, in tuinen en voor iedereen 
zichtbaar. Stap voor stap leiden wij u langs deze kunst. Bezoek 
daarom de nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer van de 
Historische Kring Baerne.
U bent welkom op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur in de Oudheidkamer onder 
de bibliotheek. De tentoonstelling is natuurlijk ook weer gratis te 
bezoeken.
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Cultureel Festival 3 september 2022
Al meer dan 20 jaar wordt in het eerste weekend van september het Cultureel Festival gehouden. In 
de Laanstraat, de Pekingtuin en de Pauluskerk is ook dit jaar op 3 september weer van alles te zien en 
te beleven. De Historische Kring Baerne staat deze dag met een kraam op de hoek van de Laanstraat 
en de Mollerusstraat. Er zijn onder andere nieuwe en tweede hands boeken en oude ansichtkaarten 
van Baarn te koop. En in een bak met zand kunt u zelf met een metaaldetector op zoek naar fossielen 
en munten. Wilt u meer weten over de plaats waar u woont of over de geschiedenis van Baarn dan 
kunt bij de kraam of in de Oudheidkamer terecht. Ook als u lid wilt worden van de Historische Kring 
Baerne, of vrijwilliger wilt worden, bent u van harte welkom.

RTV Baarn: Uit de archieven van de Historische Kring
Bent u wel eens in de Oudheidkamer 
geweest? Dan heeft u zich vast wel 
eens verbaasd over de gigantische 
hoeveelheid materiaal dat aanwezig 
is over de geschiedenis van Baarn. 
Een groot archief, foto’s, boeken, 
gebruiksvoorwerpen, archeologische 
voorwerpen die zijn gevonden en/
of opgegraven, schilderijen teveel 
om op te noemen. Om hier meer 
bekendheid aan te geven is iedere 
maand bij RTV Baarn een nieuwe 
aflevering van de serie ”Uit de ar-
chieven van de Historische Kring” te 
zien. De laatste aflevering ging over 
de Eembrug, Eembrugge en Huis Ter 
Eem. Ton van den Oudenalder en Jan van der Laan vertelden voor de camera van Jan Andries Smit 
over deze bijzondere geschiedenis
Alle afleveringen zijn terug te zien op Youtube.

Informatie gevraagd over kindertehuis De Harscamp
Voor een artikel in de Baerne over kindertehuis De Harscamp in Baarn is Douwe van der Meulen op 
zoek naar vroegere personeelsleden, bewoners of andere nauw betrokkenen die hem over het kin-
dertehuis kunnen vertellen. Dit kindertehuis van het Leger des Heils was tussen 1958 en 1985 geves-
tigd in De Harscamp aan de Ringlaan. Na de sluiting werd het gebouw gebruikt als verpleeghuis voor 
dak- en thuislozen. 
Reacties kunnen gestuurd worden naar info@historischekringbaerne.nl

Excursie Kasteel-Museum Sypesteyn op 17 september a.s.
U kunt zich nog inschrijven voor de excursie naar Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht. Het 
kasteel herbergt diverse unieke collecties (o.a. Aziatisch porselein, middeleeuwse wapens en diverse 
interieurstijlen), in het park bij het kasteel zijn meer dan 30 unieke boomsoorten te vinden. Meer 
informatie en het programma, staan op onze website www.historischekringbaerne.nl. Inschrijven is 
nog mogelijk tot 7 september.
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Vitrine in de hal van het Gemeentehuis
De Archeologische Werkgroep heeft al ruim tien jaar de 
beschikking over de vitrine in de hal van het oude ge-
meentehuis. Deze wordt regelmatig opnieuw ingericht. 
Onderwerpen zijn onder andere geweest de opgraving 
op de plaats waar nu het gebouw van Burgerzaken aan 
de Stationsweg staat, de grafheuvels in de bossen van 
Baarn en de molen ”De Baars” die aan de Eem heeft 
gestaan.
De afgelopen twee jaar werd de Oude Begraafplaats in 
het zonnetje gezet.
Sinds deze week is de werkgroep Genealogie aan de 

beurt en is de vitrine gevuld met informatie die in de archieven van de Historische Kring Baerne is te 
vinden.
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Van de Penningmeester
Vanwege de daling van het aantal leden van de Historische Kring zoeken wij enkele leden die met 
ons willen nadenken over acties die we kunnen gaan voeren om leden te werven. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
penningmeester@historischekringbaerne.nl.

Een paar tips voor de Open Monumentendagen op 10 en 11 september a.s.
De geschiedenis van Baarn beleven?
Dat kan tijdens de Mini Story Trail stadswandeling 
op zaterdag 10 september. Met verhalenverteller 
Johannes van Theatergezelschap Stadsavonturen 
gaat u terug in de tijd. Want u dacht misschien dat 
Baarn een dorp is, maar het is toch echt een stad. 
U hoort ook het verhaal van de Baarnse stadsmuur 
en het vreemde verhaal van het wapen van Baarn. 
In 30 minuten gaat u met Johannes terug in de tijd. 
Deze wandeling wordt gepresenteerd ter gele-
genheid van Open Monumentendag en wordt 
geïnitieerd door de Vrienden van de Pauluskerk in 
samenwerking met de Gemeente Baarn.
De wandeling begint bij de Pauluskerk om 11.00, 
13.00 en 13.45 uur. U kunt reserveren op 
www.StoryTrail.nl/stadswandeling/baarn. 
Tickets kosten 2 euro p.p.

Tuin van Paleis Soestdijk gratis toegankelijk
Op deze twee Monumentendagen mag iedereen het landgoed van Paleis Soestdijk gratis bezoeken. 
Er is een vaste route uitgezet die u langs de monumenten leidt en toegang geeft tot onder andere 
de Oranjerie, de Watertoren, het Speelhuisje en het sportterrein. Vrijwilligers van Paleis Soestdijk 
geven u op diverse locaties uitleg over de historie en toekomst van Paleis Soestdijk. Via de website 
www.paleissoestdijk.nl kunt u een Open Monumentendag ticket reserveren.
Deze tickets zijn gratis. Wilt u een speciale wandeling met de schaapherder en kudde dan betaalt u 
€ 5,50. Meer informatie hierover staat op de website.
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