
Gisteren sneeuw en vandaag bij de opening van de tentoonstelling over de Eem een prachtig zonnetje. 
Inderdaad ”maart roert zijn staart”. Maar het voorjaar komt er echt aan en misschien ook wel een 
nieuw begin: bij de Historische Kring zijn we namelijk op zoek naar een paar enthousiaste vrijwilligers.
Ook bij RTV Baarn, nu Eemland1, zijn vrijwilligers actief. Binnenkort wordt de 6e aflevering op de loka-
le televisie uitgezonden van de serie ”Uit het archief van de Historische Kring”. We hopen dat er, ook 
door deze televisieopnames, nog meer bekendheid komt voor de Historische Kring en de geschiedenis 
van ons mooie Baarn.
Ans van Egdom en Martin Hoogendoorn

Opening tentoonstelling ”De Eem, gewoon bijzonder”
Veel mensen die op 11 maart de opening bij kwamen wonen, waren al 
vroeg gekomen om alvast de tentoonstelling te bekijken. Er is in nu de 
Oudheidkamer een bijzonder stukje Eem te zien: borden met informatie 
over hoe het was, schilderijen, speciale vondsten uit de Eem, en in een 
vitrine informatie over Kasteel Ter Eem. Ook de bijdrage van de Baarnse 
Watersportvereniging De Eem kon op veel belangstelling rekenen.
Om 11 uur hield Bert Kranendonk, voorzitter van 100-jarige BWV, een korte 
toespraak. Hij vertelde over zijn binding met de Eem (hij is geboren op een 
woonboot) en vond ”de Eem een gewone rivier, maar ook heel bijzonder. 
Met mooie oevers, vogels en fauna”. De watersportvereniging telt nu bijna 
500 leden en heeft een feestelijk jaar voor de boeg. Een kleine selectie van 
informatie uit het jubileumboek is in de tentoonstelling te zien. Het boek 

ligt binnenkort ter inzage in 
de Oudheidkamer.
Heemraad bij Waterschap 
Vallei en Veluwe, Frans ter 
Maten, vertelde over het 
belang van het Waterschap 
en over de gesprekken die 
gaande zijn over het belang van de Eem en ook over 
het gebruik door vrachtschepen in de Eem. Met het lui-
den van de scheepsbel, die vroeger bij het pontje van 
Kuijer hing, naam hij vervolgens de officiële opening 
voor zijn rekening.
Wilmar Dolman, Nora Hemerova, John van Wilpen 
en Ton van den Oudenalder hebben een mooie ten-
toonstelling gemaakt met de terechte titel: ”De Eem, 
Gewoon bijzonder”.
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De expositie loopt tot 23 september en kan tijdens de openingsuren van de Oudheidkamer be-
zocht worden: op zaterdag van 11.00 - 13.00 uur en op woensdag van 14.00 - 16.00 uur.
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Vrijwilligers gezocht
Bij de Historische Kring Baerne zijn verschillende werkgroepen op zoek naar vrijwilligers.
Hieronder een paar vacatures met een korte beschrijving van de werkzaamheden. Op de website 
www.historischekringbaerne.nl  vindt u meer informatie. 
Heeft u een paar uur per week beschikbaar, dan bent u van harte welkom.

Redacteur voor de Baerne
Gevraagd wordt iemand die artikelen schrijft voor het kwartaalblad van de HKB, 
de Baerne, en het leuk vindt om onderzoek te verrichten naar een persoon, 
familie of bedrijf in Baarn. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een 
vereiste.
Tijdsbesteding: ongeveer 4 uur per week.

Accountbeheerder sociale media
De werkgroep communicatie zoekt iemand voor het opzetten en bijhouden van 
accounts voor Facebook, Twitter en Instagram. De content wordt aangeleverd 
door de diverse werkgroepen. Ervaring met dtp en grafische vormgeving is een 
pré. Eigen initiatieven zijn welkom.
Tijdsbesteding: ongeveer 4 uur per week.

Medewerker Oude Begraafplaats
Gezocht wordt een vrijwilliger voor het onderhoud van de graven en het groen 
van de Oude Begraafplaats aan de Berkenweg. Er worden geen specifieke eisen 
gesteld, maar u dient er wel rekening mee te houden dat er lichamelijke inspan-
ning wordt gevraagd.
Tijdsbesteding: Elke vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. Er is een winterstop.

Organisator Lezingen
De Historische Kring verzorgt vier lezingen per jaar, waarvan twee in samenwer-
king met Bibliotheek Eemland. De medewerker van deze werkgroep zoekt een 
lezinggever, boekt de locatie en zorgt voor de benodigde faciliteiten.
Gevraagd wordt iemand met belangstelling voor geschiedenis en met organisato-
rische kwaliteiten.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

Tijdsbesteding: ongeveer 2 uur per week.
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Uit het archief van de  
Historische Kring Baerne
Om wat meer bekendheid te geven aan wat de 
Historische Kring doet en hoeveel historisch ma-
teriaal er te vinden is, is er een tv-serie gemaakt 
bij RTV Baarn (nu Eemland1) met de titel ”Uit het 
archief van de Historische Kring Baerne”. Came-
raman Jan Andries Smit heeft gefilmd en gemon-
teerd en Ton van den Oudenalder is gevraagd voor 
de bijbehorende foto’s en informatie. Bovendien 
doet hij de presentatie. ”We hebben gekeken wat 
voor buitenstaanders van belang zou kunnen zijn 
en wat de mensen aan zou kunnen spreken”, aldus 
Ton. ”Voor de eerste aflevering hebben we geko-
zen voor Helmut van der Flier, een bekende kunstschilder.” Hierna volgden nog afleveringen met o.a. 
de Pauluskerk, de muziektenten, de zwembaden en natuurlijk de Eem.

Die laatste was volgens Ton eigenlijk wel één van 
de leukste afleveringen. ”Vooral Eembrugge en 
daar tegenover Kasteel Ter Eem, daar heeft Jan van 
der Laan toen over verteld. Zoiets is vooral erg leuk 
omdat je er gewoon langs kan fietsen.”
Er zijn al 5 afleveringen geweest en eind maart 
wordt de laatste aflevering uitgezonden. De opna-
men zijn dit keer gemaakt bij de Historische Kring 
zelf. In een rondleiding door de Oudheidkamer 
wordt getoond hoeveel informatie en geschiedenis 
daar te vinden is.
Cameraman Jan Andries Smit laat weten met heel 
veel plezier de 6 delen van deze serie te hebben 
gefilmd en gemonteerd. ”Ik hoop dat de Baarnaars 
met interesse hebben gekeken en dat er ook wat 
meer bekendheid is gekomen voor de Historische 
Kring. De laatste aflevering, de zesde, ga ik binnen-
kort monteren, die wordt eind maart uitgezonden”.
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Lezingen informatie

21 maart 2023  De lezing ”Sprinkgermanen en Stinkstankmannetjes” 
door Frits Booy wordt gehouden na de Algemene 
Ledenvergadering in de Herberg van Paulus. Het gaat 
over de anti-Duitse uitgaven tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Deze lezing is voor iedereen, ook niet-leden, te 
bezoeken.

4 april 2023  ”De Beeldenstorm die aan Baarn voorbijging” is de titel 
van de lezing door Sander Wassing. In de lezing meer 
informatie over de Beeldenstorm in 1566 en antwoord 
op de vraag wat de gevolgen ervan waren voor Baarn. 
De lezing wordt gehouden in de Herberg van Paulus en 
begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Leden van de Historische Kring hebben, met 1 introdu-
cé, gratis toegang. Niet leden betalen € 4,00.


