
Het nieuwe jaar is weer met veel mooie activiteiten van start gegaan.
De Historische Kring Baerne was aanwezig bij de welkomstavond voor nieuwe inwoners. Maar liefst 
25 nieuwe leden zijn er bij gekomen. En we hebben medewerking verleend aan een nieuw Baarns 
kaartspel. Vanaf 11 maart is er een nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer, de archeologische 
werkgroep gaat weer onderhoud plegen, onze website is vernieuwd en er is een bijzondere platte-
grond van Oud Baarn. De details hiervan leest u in deze Nieuwsbrief. 
Ans van Egdom en Martin Hoogendoorn.

De Eem, gewoon bijzonder
Opnieuw een fascinerende nieuwe tentoonstelling van 
de Historische Kring Baerne in de Oudheidkamer. Deze 
tentoonstelling heeft als thema de rivier de Eem en met 
name aandacht voor het Baarnse gedeelte van de Eem. 
Vele onderwerpen die met de Eem te maken hebben 
komen aan de orde. Zoals: Hoe komt de Eem aan zijn 
naam. Zwemmen in de Eem, met speciale aandacht voor 
de zwembaden. Vogels en vissen in en boven de Eem. 
Eembrugge en kasteel Ter Eem. Boerderijen langs de 
Eem. Café Kuijer, het latere Eemlust. Overstromingen van 
de Eem. De snelweg over de Eem. En nog veel meer. Natuurlijk is er ook aandacht voor archeologi-
sche vondsten langs en uit de Eem. 
Dit jaar, 2023, bestaat de Baarnse Watersportvereniging de Eem 100 jaar. Voor deze vereniging is 
extra ruimte ingedeeld in de expositie. De informatie over de vereniging is beschikbaar gesteld door 
de BWV de Eem uit het jubileumboek dat eerdaags verschijnt. 
De tentoonstelling zal verder worden voorzien van enige schilderijen met de Eem als thema, van de 
hand van Baarnse kunstenaars, uit onze eigen collectie. 
Deze expositie is samengesteld door Wilmar Dolman, Nora Hemerova, John van Wilpen en Ton van 
den Oudenalder.

Als gebruikelijk is de tentoonstelling gratis 
te bezoeken in de Oudheidkamer op 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. 
De officiële opening is zaterdag 11 maart 
om 11.00 uur. 
Na een korte toespraak van de voorzitter 
van de jubilerende BWV de Eem: Bert 
Kranendonk, zal de tentoonstelling officieel 
geopend worden door Frans ter Maten, 
heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. 
Onder het genot van een drankje kunt u 
aansluitend te tentoonstelling bekijken. 
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Maak eens een wandeling door het Baarn van vroeger
Wat is er bekend over de villa die 
stond op het perceel waar later 
mijn huis is gebouwd? Waar heeft 
die verdwenen kleuterschool ge-
staan? Is dit het eerste kerkgebouw 
op deze plek? Waar stonden de 
boerderijen waar je wel eens over 
leest?
Dat zijn vragen die bij je opko-
men als je je gaat verdiepen in de 
geschiedenis van Baarn. En hoe 
meer je erover te weten komt, hoe 
meer vragen er opkomen. Voor de 
antwoorden kunt u in veel gevallen 
terecht op de Digitale plattegrond 
van Oud Baarn. Deze plattegrond is te vinden op de website van het geheugen van Baarn en op de 
website van de Historische Kring Baerne; https:/groenegraf.nl/gvb/
(U vindt de kaart via een aanklikbare afbeelding “Digitale plattegrond” lager op de pagina.)
https://www.historischekringbaerne.nl
Die plattegrond is een initiatief van Eric van der Ent, de man achter Stichting Groenegraf.nl en Geheu-

genvanbaarn.nl. Samen met enkele vrijwilligers 
werkt hij aan het vervolmaken van de kaart. 
Stichting Groenegraf.nl en de Historische Kring 
Baerne hebben de handen ineengeslagen om de 
digitale plattegrond verder van gegevens te voor-
zien. Dat werk is nog niet af, maar u kunt al een 
flinke virtuele wandeling maken door oud Baarn.
Naast de hierboven al genoemde “objecten” 
vindt u er ook winkels en grotere bedrijven, 
monumenten, sportaccommodaties, en typisch 
Baarnse bijzonderheden. En dan is er nog een ca-
tegorie “Bosgeheimen”, die u vertelt over de ge-
schiedenis van bijzondere plekken in het ruim 15 
vierkante kilometer grote bosareaal van Baarn. 

Niet alles daar is heel oud, maar dat komt vanzelf. Immers “Vandaag is morgen alweer gisteren”!
De gegevens op de kaart zijn zeker nog niet compleet. Daarom is uw hulp welkom bij het aanvul-
len en corrigeren van de gegevens en het beeldmateriaal. U kunt daarover een email sturen naar 
geheugenvanbaarn@gmail.com.
Veel wandelplezier!

WABLIEF. Een Baarns kaartspel in de maak
Geslaagde proef met groepje bewoners van Schoonoord
De 24-jarige Soesterse Marinca Uyland is student kunst & econo-
mie (Utrecht). Drie jaar geleden in het kader van haar afstuderen 
bedacht zij het project Wablief. Het betrof een kaartspel met 
vergeetwoorden, een soort Memory. 
Het spelen met taal sloeg aan. Marinca besloot een Baarnse 
versie te maken. Een spel met 56 Baarnse woorden waarbij 
op Baarn afgestemde plaatjes gezocht moesten worden. Met 
assistentie van Living Story, huurder van de Wintertuin en de 
medewerking van de Historische Kring Baerne kwam Marinca 
tot de Baarnse versie van Wablief. De Soesterse Evelien Wij-
develd tekende de illustraties.
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De specifiek Baarnse woorden en plaatjes moeten herinneringen oproepen en leiden tot verhalen. 
Plaatje en woord moeten aan elkaar worden gekoppeld. “Bijvoorbeeld Soestdijk, disco Old Inn, 
dierenspeciaalzaak Hokavovi, Astoria, Turcotaart en Paridon,” somt Marinca op. Familienamen liet zij 
bewust achterwege. 
Via onder meer de Facebooksite ‘Baarn in oude foto’s, bereikten haar veel reacties, zoals over bijzon-
dere Baarnse plekken en locaties. Een lange lijst werd tot 56 woorden ingekort. 
Als eersten mocht een tiental bewoners van Schoonoord met de proefeditie aan de slag. De reacties 
stemden Marinca tot grote vreugde. De namen werden als zeer herkenbaar ervaren. Op onderdelen 
wordt de testversie aangescherpt. Daar gaat Marinca enthousiast mee aan de slag. Eind deze maand 
verwacht zij het Baarnse spel klaar te hebben voor de drukker.
Het plan is dat het kaartspel rond de zomer en na een feestelijke presentatie in de verkoop gaat. 

Vernieuwde website Historische Kring Baerne
In januari is de website van de historische kring vernieuwd. https://historischekringbaerne.nl/. Het 
meest zichtbare aan die verandering is de voorpagina.
Wat is er veranderd?
Op de voorpagina hebben we op een prominente plaats ruimte gemaakt voor nieuwsberichten. Korte 
tijd nadat de HKB-nieuwsbrief bij de leden in de mailbox gearriveerd is, worden de berichten in de 
nieuwsbrief ook op de voorpagina geplaatst. Verder is aan de linkerkant op de voorpagina een over-
zicht met aankomende HKB-gebeurtenissen te zien. 
Waarom deze wijzigingen?
De voorpagina van onze website 
verandert niet zo vaak. Daardoor 
krijgt een bezoeker mogelijk de 
indruk dat er niet zo veel gebeurt 
binnen de Historische Kring 
Baerne. Om dat eventuele mis-
verstand uit de weg te ruimen, 
brengen we nieuws en aankon-
digingen van gebeurtenissen wat 
duidelijker onder de aandacht 
van de bezoeker.
Onze leden, die de nieuwsbrie-
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ven trouw lezen en de weg naar het agenda-overzicht op de website wel weten te vinden, zullen geen 
nieuwe informatie vinden. Niet-leden, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Baarn en daar-
om onze website bezoeken, krijgen op deze manier snel een goed beeld waarmee de HKB bezig is. En 
mogelijk raken ze daardoor ook sneller geïnteresseerd in een lidmaatschap van de HKB en de voorde-
len die dat biedt (waaronder de Baerne).
Is er nog meer verandering op komst?
Jazeker! We willen vrijwilliger-vacatures aan de rechterkant een eigen ‘etalage’ geven, zodat deze ook 
meer opvallen - en hopelijk sneller ingevuld worden.
En niet op de voorpagina, maar ‘onder de motorkap’ van de website gaan we in de komende periode 
wat vernieuwingen doorvoeren zodat onze website goed blijft functioneren. Hier en daar zal dat lei-
den tot wat functionele verbeteringen en kleine cosmetische aanpassingen. Als zo’n wijziging nieuws-
waardig is, zullen we dat zeker melden.

De ARWE gaat opnieuw onderhoud aan grafheuvels plegen
Deze week zijn de grafheuvels op ’t Hoge Erf, Landgoed Pijnenburg, weer geïnspecteerd of ze op-
nieuw van opslag moeten worden ontdaan.
Omdat het nog maar twee maanden geleden is dat de drie grafheuvels bij Restaurant Kievitsdal zijn 
schoongemaakt, zien deze er nog prima uit.
Op verzoek van Mevrouw C. Endtz-Insinger, van het Landgoed, gaan we daarom aan de slag met de 
vierde grafheuvel, op de hoek van de Hoge Vuurscheweg en de Zwarteweg. Het is de bedoeling om 
de heuvel van opslag en dood hout te ontdoen en dit, evenals bij de andere drie in een houtwal om 
de grafheuvel te leggen. Ook gaan we de grafheuvel meer in het zicht brengen door het omliggende 
bosschage uit te dunnen en hier en daar te verwijderen.
Aan de Zwarteweg is voldoende ruim-
te om auto’s te parkeren, dit i.v.m. het 
benodigde gereedschap als schoppen, 
zagen, takkentangen, harken etc. Voor 
handschoenen, drinken en eten moet u 
zelf zorgen. 
Het is de bedoeling om dit op een 
ochtend van 10 tot 13 uur te gaan doen. 
Hiervoor kunnen we kiezen voor de 
dinsdag-, woensdag- of donderdagmor-
gen. 
Als u mee wilt werken geef uw 
voorkeur dan even door aan 
archeologie@historischekringbaerne.nl. 
De meeste stemmen gelden. 

Agenda

21 februari, 28 februari en 1 maart Fotopresentatie ”Baarn toen en nu”
4 maart Verschijningsdatum Baerne 2023-1
11 maart Opening tentoonstelling De Eem, gewoon bijzonder
21 maart  Algemene Ledenvergadering met aansluitend lezing door 

Frits Booy
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