
Allereerst wensen wij u een bijzonder mooi 2023 toe met veel leesplezier.
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Een heel uitgebreide Nieuwsbrief deze keer. Met als 
eerste natuurlijk wat meer informatie over de voordracht van Petra Spigt als nieuwe voorzitter van 
de Historische Kring Baerne. Ook kunt u meer lezen over de lezing van Ad van Liempt, de jaarlijkse 
foto-filmpresentatie, een mooie tentoonstelling over prinses Juliana en een terugblik op de Nieuw-
jaarsreceptie van 6 januari.
Ans van Egdom en Martin Hoogendoorn

Voordracht Petra Spigt als nieuwe voorzitter van de Historische Kring Baerne
Na twee periodes van drie jaar neemt Jan Baerends afscheid als 
voorzitter van de Historische Kring Baerne. Tijdens de drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie van 6 januari werd bekend gemaakt dat Petra 
Spigt op de komende medewerkersvergadering wordt voorgedragen 
als nieuwe voorzitter. 
Jan Baerends was de opvolger van Andre Mascini, die ook zes jaar 
de kring Baerne leidde. “Ik sprong op een rijdende trein, die al goed 
liep. Het voorzitterschap was een uitdaging voor mij. De belangstel-
ling voor de geschiedenis van Baarn was al aanwezig, werd verder 
aangewakkerd door het contact dat ik als wethouder met Mascini 
had,” zegt de preses in een korte reactie. Voor hem was een van de 
hoogtepunten de herdruk van het boek “Duizend jaar Baarn”. Diep-
tepunt was de coronatijd. Trots is hij op de veelheid aan activiteiten, 
die Baerne ontwikkelt. Hij noemt het vier keer per jaar verschijnen 
van het tijdschrift Baerne, de lezingen, de exposities en het werk 
van de werkgroep, die zich bekommerd om de Oude Begraafplaats 
aan de Berkenweg. 
Petra Spigt is geen onbekende in Baarn, partner van oud raadslid Cok de Zwart, die met Jan Baerends 
eind vorig jaar haar interesse voor het voorzitterschap van Baerne wekte. De Baarnse is afgestudeerd 
edelsmid aan de Gerrit Rietveld academie. Werk van haar werd aangekocht door onder meer het 
Museum Boymans van Beuningen en het Dallas Art Museum. Jaren runde zij een eigen laboratorium, 
waar oorstukjes voor hoortoestellen gemaakt werden. In 2019 pakte zij het vak van edelsmid weer 
op. Na Amsterdam en Haarlem kwam zij, ruim 20 jaar geleden naar Baarn, nadat zij Cok de Zwart 
had leren kennen. “Het voorzitterschap is een leuke uitdaging. De functie spreekt mij aan. Vanaf deze 
maand loop ik mee met Baerends, bezoek ik de bestuursvergaderingen, wordt het takenpakket beke-
ken. En natuurlijk ga ik met de vrijwilligers kennismaken,” klinkt het ambitieus uit haar mond. Spigt is 
voorzitter van de Lions club Baarn-Drakenstein, een functie die wordt overgenomen door Hans van 
der Velden, gepensioneerd directeur van Eemland Wonen.
Stemmen de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart in met de benoeming van 
Petra Spigt dan wordt zij de nieuwe voorzitter van de Historische Kring Baerne.
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Lezing
Op donderdag 26 januari geeft journalist/schrijver Ad van Liempt 
een lezing over 
de roaring fifties, de vernieuwers van de jaren vijftig
Deze lezing wordt georganiseerd door de Bibliotheek Baarn samen 
met de Historische Kring Baerne.
Saai. Sloom. Duf. Om de jaren vijftig te beschrijven hebben we 
meestal genoeg aan woorden van één lettergreep. Maar dat 
beeld is toe aan herziening. Steeds meer wordt duidelijk dat juist 
de jaren van wederopbouw allerlei belangrijke vernieuwingen 
met zich meebrachten, aangejaagd door visionaire, volhardende 
mensen met een vastomlijnd plan voor een betere toekomst.
Aan de hand van een aantal pioniers uit de jaren vijftig rekent 
Ad van Liempt in een meeslepend verhaal af met het beeld van 
een benauwd decennium waarin niets gebeurde.
Zo zorgde minister Jo Cals met de Mammoetwet voor een radi-
cale herinrichting van het onderwijs. Waterstaatkundige Johan 

van Veen had de plannen voor 
de Deltawerken in 1953 al klaarliggen, wat de 
doorslag gaf bij de snelle realisatie ervan. Psychologe Mary Noorda-
nus zette zich met hart en ziel in voor een vrije ontwikkeling van het 
kind, in een tijd dat veel gezinnen nog autoritair werden geleid. In 
Indonesië werd Mieke Bouman de heldin van miljoenen Nederlanders 
door landgenoten juridisch bij te staan in Soekarno’s showprocessen. 
De Limburgse aannemer Egidius Joosten kreeg de KNVB op de knieën 
en dwong het betaalde voetbal af. En zangeres Pia Beck bracht de 
jazz onder de mensen en liet zien hoe je ook toen al een BN’er kon 
worden.
Het zijn stuk voor stuk fascinerende persoonlijkheden, aan wie we 
veel te danken hebben en die ieder op hun eigen terrein duidelijk 
maken dat de jaren vijftig oneindig veel opwindender waren dan de 

meeste mensen tot nu toe dachten. 
Ad van Liempt (1949) is journalist, schrijver en mede-bedenker van het programma Andere Tijden. Hij 
promoveerde op de biografie van Gemmeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg een ere-
doctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Zijn boek De roaring fifties is verschenen bij uitgeverij 
Balans.
Praktische informatie:
Donderdag 26 januari, aanvang 20.00 (inloop vanaf 19.30)
Hoofdstraat 1 onder de bibliotheek
Leden van de Historische Kring Baerne hebben gratis 
toegang voor henzelf en een introducé.
Toegang voor niet-leden €7,50

Henriëtte de Beaufort
Op 9 november was een vrijwilliger van de Oudheidkamer 
van de Historische Kring Baerne te gast bij de hernieuwde 
steenlegging op het graf van Henriëtte de Beaufort op de 
Gemeentelijke begraafplaats van Bennekom.
Henriëtte woonde de eerste 7 jaar van haar leven in 
Baarn, in Huize Peking. Haar vader was Jhr. Binnert Philip 
de Beaufort, burgemeester van Baarn en Eemnes van 
1885 tot 1897.
In de Baerne van maart zal een uitgebreid verslag staan 
van deze gebeurtenis.
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Fotopresentatie ’Baarn Toen en Nu - 2023’ 

Het is een jaarlijkse traditie van de Historische Kring Baerne om in februari/maart haar leden en geïn-
teresseerden te trakteren op oude beelden van Baarn. 
Deze keer zal de nadruk liggen op de sfeer van straten en wegen, met daarbij ook aandacht voor 
stratenpatronen die sterk zijn veranderd en voor enkele opmerkelijke historische ontwikkelingen. Een 
stukje historische geografie dat u niet mag missen.
De fotopresentatie is samengesteld en wordt gegeven door vrijwilligers van de Werkgroep Oudheid-
kamer, Historische Kring Baerne.
De voorstellingen vinden plaats in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 te Baarn, op dinsdagmiddag 
21 februari en dinsdagmiddag 28 februari om 14.00 uur en woensdagavond 1 maart om 20.00 uur. 
Kaarten zijn vanaf 4 februari a.s. verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne tij-
dens de openingsuren: op woensdag 14.00 - 16.00 uur en op zaterdag 11.00 - 13.00 uur. Ingang via de 
bibliotheek (met trap of lift bereikbaar). Telefonisch reserveren is mogelijk op maandag 10.00 - 12.00 
uur en tijdens de openingsuren. Voor zover er op dat moment nog kaarten beschikbaar zijn, zullen 
deze ook voorafgaand aan de presentatie aan de zaal verkrijgbaar zijn.
Voor leden plus een introducé is de toegang gratis, voor niet leden is de toegangsprijs € 3,50.
Het belooft een prachtige foto-middag/avond te worden met mooie beelden van Baarn in het verle-
den en het heden. 

Nieuwjaarsreceptie en toespraak
“Baerne bruist van activiteiten”
De Nieuwjaarsreceptie op 6 januari werd door veel vrijwilligers en leden van de Historische Kring 
bezocht. Voorzitter Jan Baerends was door ziekte verhinderd vandaar dat secretaris Machteld Olthof 
zijn geplande Nieuwjaarstoespraak voorlas. Hieronder een samenvatting.
“De Historische Kring Baerne bruist van de activiteiten, die door een legertje van vrijwilligers wor-
den uitgevoerd en met name in de Oudheidkamer onder het bibliotheekgebouw aan de Hoofdstraat 
plaatsvinden. Een van de blikvangers is de werkgroep die zich over de oude begraafplaats van de Ber-
kenweg heeft ontfermd. Iedere vrijdagmorgen steken de vrijwilligers er de handen uit de mouwen.
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Zij plegen noodzakelijk onderhoud aan het groen. Graf-
hekken worden geschilderd. Belettering wordt hersteld. 
Sommigen richten zich op de algehele restauratie van deze 
unieke parel van Baarn. Ook te zien op You Tube filmpjes 
van RTV Baarn en de opgewaardeerde Nieuwsbrieven 
kregen aandacht.
Er gebeurt nog veel meer onder de vlag van Baerne, ver-
volgde secretaris Machteld Olthof. Er was aandacht voor 
onder andere de expositie bijzondere Baarnse vrouwen 
(Johanna Westerdijk, Aletta Jacobs), die door Hellen Röell 
werd geopend. De foto- en filmpresentatie ’Baarn Toen 
en Nu’ trok trouwe bezoekers. Het beleidsplan 2022-2024 
kreeg brede steun. Het digitaliseren krijgt extra aandacht. Oorlogspropaganda was het thema van 
de lezing door Frits Booij. ’Kunst stap voor stap’ en de excursie naar Sypesteyn in Loosdrecht trok 
Baarnaars. ’40 jaar wonen en werken in Baarn’, een lezing van auteur Wim Hazeu en een lezing van 
Mark Traa in samenwerking met de bibliotheek scoorden goed. Gezocht worden twee enthousiaste 
vrijwilligers, die de excursies en lezingen nieuw leven inblazen. Lukt dat niet worden deze activiteiten 
stopgezet, benadrukte Machteld Olthof. Op het landgoed Pijnenburg werden vier grafheuvels meer 
zichtbaar gemaakt.  
Een goede huisvesting is een eerste vereiste. Samenwerking met de Speeldoos en de bibliotheek 
wordt belangrijk geacht. Wat dit onderwerp betreft, zit Baerne op het vinkentouw. Het behoud van 
het huidige aantal beschikbare vierkante meters als ook het beter zichtbaar en toegankelijk worden 
van de Oudheidkamer zijn de vertrekpunten.” 
Met een gezamenlijke toost op een voorspoedig 2023 werd de toespraak besloten. De receptie ver-
liep zeer geanimeerd.

Openingstijden Oudheidkamer 
Velen in Baarn zijn niet bekend met de openingstijden van de Oudheidkamer van de Historische 
Kring Baerne, De Oudheidkamer is gehuisvest in het souterrain van het bibliotheekgebouw aan 
de Hoofdstraat en is geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 
13.00 uur.

Tip voor een bijzondere expositie
Tentoonstelling “De eeuw van Juliana” in de Nieuwe Kerk in Amsterdam 

Prinses Juliana woonde vanaf haar huwe-
lijk met Prins Bernhard in 1939 tot aan 
haar overlijden in 2004 op Paleis Soest-
dijk. De uitgebreide expositie laat een 
bijzonder beeld zien van het leven van Ju-
liana. Er zijn onder andere veel persoon-
lijke bezittingen te zien, kunst, historische 
documenten, haar inhuldigingsjurk, 
gouden geschenken, kinderspeelgoed en 
zelfs een compleet gedekte tafel in de 
setting van een staatsbanket. Er is een 
uitvoerige audiotour beschikbaar.
Deze tentoonstelling is t/m 10 april elke 
dag te bezoeken van 10.00 - 20.00 uur 


