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N I E U W S B R I E F
Het is lekker zonnig buiten, maar de avonden en nachten beginnen toch flink kouder te worden. De
zomer is voorbij, het is herfst. Tijd om wat gezelligs te doen, een mooie boswandeling te maken of om
een lezing of tentoonstelling te bezoeken.
In deze Nieuwsbrief vindt u wat informatie over de lezing over de rampjaren 1672 en 1673. En ook
vast wat tips voor andere lezingen om in de agenda te zetten. Er komt een nieuw boek uit en de
wandeling ”Kunst stap voor stap” langs Baarnse kunstwerken kunt u nu doen met een plattegrond van
Baarn en bijbehorende informatie in de hand.
Wij wensen u veel leesplezier.

Lezing ”Baarn en de Rampjaren” door Hans Mous op 12 oktober a.s.
Baarn en de Rampjaren 1672 en 1673

1672 staat bekend als het Rampjaar. In juni van dat jaar leek ons land reddeloos verloren. Van drie
kanten vielen vijanden ons grondgebied binnen en veroverden een groot deel ervan. Twee jaar later
was het gevaar geweken en waren de aanvallers verdreven.
In deze lezing vertelt Hans Mous (oud-hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem) hoe dreigend de
situatie in 1672 was en hoe het gevaar werd afgewend. Maar we kunnen niet zeggen: eind goed, al
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goed. De inwoners van grote delen van ons land kregen twee jaar lang te maken met roof, vernielingen en brandstichting. Zowel 1672 als 1673 waren Rampjaren met grote gevolgen, in het bijzonder
voor de welvaart, maar ook voor de cultuur.
De spreker zal ruime aandacht besteden aan de situatie in Baarn. Vooral voor de boeren was met
name 1673 een rampzalig jaar. Hun bezittingen werden toen belast, gestolen of vernield. De bezitters
van buitenplaatsen kwamen er wat beter vanaf, maar ook niet zonder kleerscheuren.
De lezing vindt op 12 oktober a.s. plaats in de Herberg van Paulus en begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Leden van de Historische Kring Baerne hebben gratis toegang voor zichzelf en een gast.
De entree voor niet-leden bedraagt € 4,00.

Cultureel Festival

Op deze zonnige zaterdag op 3 september kon
ook de stand van onze vereniging op warme
belangstelling rekenen. Nieuwe inwoners van
Baarn op zoek naar de geschiedenis van hun
woonhuis, belangstellenden op zoek naar bijzondere foto’s of verhalen en kinderen die muntjes
zochten met de metaaldetector leverden niet alleen leuke gesprekken op maar ook nog 15 nieuwe leden. Ook was er veel belangstelling voor
onze uitgebreide collectie nieuwe en gebruikte
boeken, kalenders en ansichtkaarten. Het was
ook dit jaar weer een geslaagde dag.

Kunst Stap voor Stap

Foto: Christine Schut

In aanwezigheid van het bestuur van de
Historische Kring Baerne en de samenstellers
van de tentoonstelling heeft wethouder Mark
Veldhuizen op 10 september in de Oudheidkamer de opening van de tentoonstelling ”Kunst
stap voor stap” verricht.
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De gemeentebestuurder van VoorBaarn, sprak lovende
woorden over deze expositie van kunst langs de openbare weg. Mark Veldhuizen vond het een echte aanrader en
noemde het bijzonder dat vrijwilligers zich in hoge mate
hebben ingespannen om te laten zien wat er voor moois op
het gebied van het cultureel erfgoed in Baarn te bewonderen valt.
Sinds kort ligt er informatie die meegenomen kan worden bij de tentoonstelling. Samen met een
plattegrond kan dit het vertrekpunt zijn van een mooie wandeling langs schilderingen, beelden en
wandversieringen in Baarn. Binnen en buiten.
U kunt in de Oudheidkamer terecht op woensdag van 14.00 tot 16.00 en zaterdag van 11.00 tot
13.00 uur.
© oktober 2022 - HKB/Ans van Egdom

Vandaag is morgen alweer gisteren

Kort geleden is de intekening gestart van het derde
deel van ”Vandaag is morgen alweer gisteren”. Dit boek
bevat een samenvatting van herinneringen en de verhalen over Oud Baarn, die Eric van der Ent en Ed Vermeulen
vanaf 2021 hebben gepubliceerd in de gelijknamige rubriek
in de Baarnsche Courant.
Het boek wordt uitgebracht door Het Geheugen van Baarn en
is vanaf half oktober o.a.te koop bij de Oudheidkamer van de
Historische Kring. Baerne.
Voorintekening en informatie over het boek
op: https://groenegraf.nl/boek

Lezingen.

Er staan weer een paar mooie lezingen gepland. Hierbij vast wat informatie.
1 november ”Tinder van Toen”
Hoe hielden minnaars en geliefden contact toen er nog geen WhatsApp of Tinder
was? Hoe maakten ze afspraakjes voor een geheime date? Mark Traa, redacteur
bij het tijdschrift Quest, geeft dinsdag 1 november in de Bibliotheek Baarn antwoord op deze vraag en meer. Deze lezing is een samenwerking van de Historische Kring Baerne met Bibliotheek Eemland.
Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekeemland.nl/tindervantoen
22 november

” Baarn, wat is het daar mooi”(Vincent van Gogh)
Wim Hazeu vertelt over 40 jaar leven en wonen in Baarn
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