
In deze tijd van het jaar kijken we altijd even terug naar wat er geweest is en vooruit naar wat komen 
gaat. Dat doen we ook in deze Nieuwsbrief. We kijken terug op het gezellige etentje dat we met alle 
vrijwilligers van de Historische Kring in De Leuning hebben gehad en er is een verslag van de archeolo-
gische werkgroep over het opschonen van de grafheuvels bij ’t Hooge Erf.
Voor volgend jaar staan er al een mooie lezing over de Roaring Fifties en de fotopresentatie van Baarn 
Toen en Nu gepland.
Heel bijzonder is de schenking die Marja den Broeder-de Ruig heeft gedaan aan de Historische Kring 
Baerne. Ook daarover leest u meer in deze Nieuwsbrief.
Sinds kort is Martin Hoogendoorn bij de werkgroep communicatie betrokken. Erg fijn dat hij nu ook 
aan de Nieuwsbrieven meewerkt.
Ans van Egdom en Martin Hoogendoorn
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Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 6 januari hopen wij veel van onze leden te ontmoeten tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
U bent allen van harte welkom vanaf 16.00 uur in de Oudheidkamer van de Historische Kring 
Baerne (Hoofdstraat 1a, in de kelder van de Bibliotheek).
Namens het bestuur,
Jan Baerends, voorzitter.

Schenking artistiek archief van Jaap de Ruig
De Historische Kring Baerne heeft van Marja den 
Broeder-de Ruig een grote schenking ontvangen. 
Het betreft de artistieke nalatenschap van haar 
vader Jaap de Ruig. Het omvat ingelijste werken, 
mappen met tekeningen en schetsen en twee 
kratten met memorabilia waaronder zijn schilders-
palet.
Jaap de Ruig was kunstschilder en beeldhou-
wer, hij woonde zijn hele leven in Baarn. Bekend 
werd hij door de Baarnse plaatsen die hij op het 
doek vastlegde zoals de Eem, de Brink en markt, 
de Laanstraat, de Pekingtuin, Groeneveld, enz. 
Verder portretteerde hij veel Baarnaars. Jaap de 
Ruig volgde schilderlessen bij Van Neijenhuis, 
Gerard van Wijland en J.M.J. Bollinger. Zijn stijl van 
schilderen was impressionistisch en realistisch en 
sprak veel mensen aan. Exposities van hem waren 
in Baarn, Hilversum en in Laren bij Hamdorff en 
Singer. Ook was hij tekenleraar bij verschillende 
Baarnse scholen en gaf hij teken- en schilderlessen 
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bij hem thuis. Van ongeveer 1968 tot 1981 was hij lid (en later erelid) van de Kunstenaarsvereniging 
Laren-Blaricum. Ook was hij erelid van de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Baarn en van de 
Kunstenaarsvereniging Hilversum. De Ruig was in 1978 oprichter van het Individueel Creatief Centrum 
in Baarn.
Jaap de Ruig overleed op 10 mei 1992. Hij is begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in 
Baarn.
Zijn artistieke archief heeft Marja den Broeder-de Ruig in overleg met haar zoon geschonken aan 
de Historische Kring Baerne. Voorzitter Jan Baerends laat weten erg blij te zijn met deze bijzondere 
schenking en vindt dit een welkome en belangrijke aanwinst voor de bestaande collectie.

Vrijwilligers Baerne getrakteerd
In Welzijnscentrum De Leuning werden 
de vrijwilligers van de Historische Kring 
Baerne donderdag 24 november gefê-
teerd. Ruim vijftig personen, die onbetaald 
werk verrichten, kregen een voortreffelijk 
buffet van restaurant Peking geserveerd 
door de gastvrije vrijwilligers van De Leu-
ning. Normaliter zouden zij een presentje 
met de Kerst aangeboden hebben gekre-
gen. Dit jaar was gekozen voor een Chine-
se maaltijd, die in de grote zaal werd op-
gediend en de gasten uitstekend smaakte.
Jan Baerends, voorzitter van Baerne, sprak vol lof over het vele werk dat de vrijwilligers doen. De 
preses gaf aan dat de Kring op veel terreinen actief is. In zijn opsomming noemde de oud wethouder 
onder meer het onderhoud van de oude begraafplaats aan de Berkenweg, het archief in de Oudheid-
kamer (ondergebracht in het souterrain van het bibliotheekgebouw aan de Hoofdstraat) de Oudheid-
kamer zelf, het genealogisch en archeologisch onderzoek. Verder brengt de Kring nieuwsbrieven uit, 
worden twee of drie exposities per jaar gehouden, wordt vier keer per jaar een kwaliteitstijdschrift 
uitgegeven, worden excursies en wandelingen gehouden. ‘Een bruisende vereniging is Baerne’, zei 
Baerends met gepaste trots. De maaltijd was een prima gelegenheid voor de aanwezigen met colle-
gae van andere werkgroepen van gedachten te wisselen. Het etentje was dus in plaats van de kerstat-
tentie. Voor de goede orde zei Barends: ‘rekent u nergens meer op.’
Ook wethouder Mark Veldhuizen schoof op persoonlijke titel aan. De gemeentebestuurder onder-
hield zich met de vrijwilligers, en liet weten inmiddels zijn weg als wethouder gevonden te hebben.

Regelmatig onderhoud aan de grafheuvels op ’t Hooge Erf op Landgoed Pijnenburg
Woensdagmorgen 23 november heeft de Archeologische Werkgroep met een drietal mensen, twee 
leden van de HKB en een lid van Naerdincklant, de aanval geopend op de drie grafheuvels op ’t Hooge 
Erf op Landgoed Pijnenburg.
Hierbij zijn er twee van de drie grafheuvels ontdaan van struiken en zaailingen. Voor het werk aan de 
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Een van de grafheuvels: voor en na de werkzaamheden, er is goed te zien dat vooral vogelkers in een 
half jaar tijd een flink aandeel in de begroeiing voor zijn rekening neemt.



derde grafheuvel wil Jan van der Laan, coördinator van de werkgroep, op korte termijn nog proberen 
om een aantal mensen te mobiliseren zodat ze er alle drie tot voorjaar 2023 weer goed bij liggen. 
Daarna wil de werkgroep elk jaar net vóór en net na het vogelbroedseizoen kijken of er weer onder-
houd aan de grafheuvels moet worden verricht.
De werkgroep is blij met deze mogelijkheid om jaarlijks een of twee buitenactiviteiten te organiseren 
waar iedereen, ook zonder ervaring op het gebied van archeologie, aan mee kan doen.

Fotopresentatie ‘Baarn Toen en Nu - 2023’ 
Het is inmiddels een traditie geworden, en die traditie zal ook komend jaar worden voortgezet. 
Vrijwilligers van de Oudheidkamer zijn al weer bezig om een interes-
sant programma samen te stellen met histori-
sche en hedendaagse beelden van diverse loca-
ties in Baarn. Deze keer zal de nadruk liggen op 
de sfeer van straten en wegen, met daarbij ook 
aandacht voor stratenpatronen die sterk zijn ver-
anderd en voor enkele opmerkelijke historische 
ontwikkelingen. Een stukje historische geografie 
dat u niet mag missen! Het programma zal op drie 
momenten worden gepresenteerd. Later zult u 
meer bijzonderheden van ons vernemen over de 
locatie en de kaartverkoop, maar schrijft u vooral 
nu al de data in uw agenda.
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Agenda
Lezing Roaring Fifties donderdag 26 januari 2023
”Baarn toen en nu”  dinsdag 21 februari 2023 14.00u; dinsdag 28 februari 2023 14.00u; 

woensdag 1 maart 2023 20.00u.

Wij wensen u  
gezellige feestdagen toe  
en een mooi en gezond 

2023


