OKTOBER (2) 2022

N I E U W S B R I E F
Op dinsdag 1 november organiseert de Bibliotheek
Baarn samen met de Historische Kring Baerne een
lezing over het “Tinder van toen”. Deze lezing wordt
gegeven door Mark van Traa, redacteur bij het tijdschrift Quest.

“Tinder van toen: liefdesoproepen in de krant”
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 in samenwerking
met Historische Kring Baerne georganiseerd. Leden van de Historische Kring Baerne kunnen gratis
naar deze lezing en mogen één introducé meenemen.
Vanaf halverwege 19e eeuw plaatsten geliefden oproepen in de krant waarin volop
werd gesmacht, gemopperd en gewanhoopt. Ook stelden ze in huwelijksadvertenties
heel andere eisen aan een partner dan tegenwoordig.
Redacteur Mark Traa van Quest verzamelt oude liefdesberichten op het razend populaire Instagram-account Liefde van Toen (meer dan 30.000 volgers). Aan de hand van
een bloemlezing van mysterieuze, dramatische en hilarische advertenties geeft hij een
intiem inkijkje in het liefdesleven van onze voorouders. Hij schreef ook het boek ‘Steeds
blijf ik u beminnen’, vol met contactadvertenties uit 1853-1937.

Liefde
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Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 20:00-21:30 uur
Locatie: de Bibliotheek Baarn
Kosten regulier: €7,50 (niet-leden Historische Kring Baerne)
Kosten leden van de Historische Kring Baerne: gratis (inclusief 1 introducé, wel aanmelden via
secretaris@historischekringbaerne.nl)

Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekeemland.nl/tindervantoen
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