Jaarverslag 2012 Historische Kring Eemnes
Algemeen

2012 Was een bijzonder jaar voor de Historische Kring Eemnes (HKE). Het boek Van ballenwinkeltjes tot
Minnehof heeft het licht aanschouwd en het vond gretig aftrek. Naast sponsoren legde het gemeentebestuur
met de aanschaf van een partij boeken een bodem en garandeerde een laagdrempelige aanschaf voor het
publiek. Henk van Hees stond garant voor de inhoud van het boek, met hulp van anderen op de achtergrond.
Drie van onze actieve leden werden op diverse wijze onderscheiden, waarbij hun werk bij de HKE mede een
rol speelde. Jan Out ontving de prestigieuze Gooise Ludenpenning, Jaap Frantsen werd Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, Jaap Groeneveld kreeg de individuele Eemnesser Koeientrofee 2012.
Sinds september 2011 ziet het bestuur er ongewijzigd als volgt uit:
Voorzitter:
Mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert
Vice-Voorzitter:
H.A. (Henk) van Hees
Secretaris:
J.J. (Jaap) Groeneveld
Penningmeester
J. (Jaap) Frantsen
Bestuursleden:
J.J. (Jan) van Wijk, J.J. (Joop) Smids, R.T. (Rom) van der Schaaf,
Mw. E.C.M. (Betsy) Seure-Van 't Klooster, J.B. (Bart) Nouwens
Het aantal leden is nu gestabiliseerd rond 800 leden: 793 per 1 jan. 2012, 809 per 1 jan. 2013 (30 bij, 14 af).
Vertrek is vooral door overlijden of verhuizing.
Voor afstemming van plannen en taken heeft het bestuur in maart 2012 het Jaarwerkplan 2012 vastgesteld.
Activiteiten

7 januari
29 maart
30 april
11 mei
12 mei
8 juni
16 juni
10 september
22 september
29 september
1 november
9 november
10 november
5 november
15 november

Nieuwjaarsborrel HKE in Oudheidkamer (ca. 55 personen*).
Algemene ledenvergadering + lezing Is Napoleon nu wel of niet in Baarn, Eemnes en Laren
geweest? door Frits Booy uit Baarn (ca. 40 personen).
Viering Koninginnedag: Oudheidkamer + toren beklimmen + HKE-stand (bezoek
Oudheidkamer ca. 100* + toren ca. 720; 7 nieuwe leden; bij elkaar ca. €1090 inkomsten).
Medewerkersavond in de Oudheidkamer (ca. 35 personen).
Opening tentoonstelling Het Dikke Torentje in de Oudheidkamer (ca. 20 personen*).
Opening tentoonstelling Bewaar Wat?! in gemeentehuis met inbreng van HKE
Dag van het landschap, ondersteuning openstelling gemaal (ca. 130 personen)
Open Monumentendag voor drie te bezoeken gebouwen (ca. 150 bezoekers, gemaal en beide
kerken Eemnes-Buiten) en de Oudheidkamer (ca. 5*).
Bezoek van de familie De Bekker (ca. 30 pers.*) tijdens een reünie bij restaurant Wakker.
Deelname aan Feestmarkt t.g.v. opening van de Minnehof (170 intekening boek, 4 nieuwe
leden, €225 verkopen).
Filmpresentatie in ‘55+ Inloopochtend’ van de Bibliotheek door Johan van Oostrum.
Presentatie boek Van Ballenwinkeltjes tot Minnehof in de tearoom van Tettero (ca. 55 pers.)
Eerste afhaaldag van het boek (ca. 180 personen*)
Opening tentoonstelling 4 x 11 jaar Carnavalsvereniging “de Sliertjes” (ca. 60personen*).
Herfstavond met presentatie over Ocrietfabriek door Mathijs Witte (ca. 115 personen).

Oudheidkamer

De Oudheidkamer was elke zaterdag geopend door de inzet van een 25-tal verschillende gastvrouwen en
gastheren die door Jan van Wijk werden aangezocht en ingedeeld. Naast bijeenkomsten van de werkgroepen,
kwamen er minstens ca. 660 bezoekers. Daarvan ca. 270 op zeven bijzondere dagen (boven genoemd*).
De Oudheidkamer heeft voorts het afhalen van het boek Wakkerendijk in beeld van Willy Oosterbroek en
een bezoek van de familie De Bekker (22 september) mede gefaciliteerd.
Jaarverslagen werkgroepen 2010 en bijzondere acties

De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2011 weer.
Kwartaalblad

Eindredactie: Joop Smids. Leden: Henk van Hees en Hans van Gelder (opmaak).
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Het kwartaalblad kwam in jaargang 34 uit met vier nummers van elk 72 pagina’s (totaal 288), mogelijk
gemaakt door een schenking van €1000 voor het plaatsen van de serie ‘Infrastructuur en ontwikkeling van
Eemnes 1815-1940’ (Jaap Groeneveld). Naast bijdragen door hierna genoemde werkgroepen en kleine
stukjes, waren er nog de volgende artikelen: ‘Jannetje Parvé, ambachtsvrouwe van beide Eemnessen’ (Jan
Out).
Werkgroep Tentoonstellingen

Voorzitter: Bart Nouwens. Leden: Jolanda Molenaar, Joop Smids. In 2012 zijn er weer twee
tentoonstellingen ingericht. Van mei tot november was er de tentoonstelling de Het Dikke Torentje te zien
die in samenwerking met Tijs Blom en Evert van Andel is gerealiseerd. Vanaf november tot en met april
2013 loopt 4 x 11 Jaar Carnavalsvereniging “de Sliertjes” die werd samengesteld in samenwerking met de
jubilerende vereniging. Gedurende het grootste deel van het jaar liep nog de tentoonstelling van de
verzameling timmermans- en meubelmakersgereedschap van Reinier Ruizendaal.
Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis

Voorzitter: Rom van der Schaaf. Leden: Evert van Andel. Evert deed onderzoek naar de bouwgeschiedenis
van Het Dikke Torentje voor de nieuwe eigenaren van het kerkgebouw, wat ook ten gunste kwam aan de
genoemde tentoonstelling. In enkele gevallen is gereageerd op bestemmingsplannen. Rom van der Schaaf
schreef ‘Uitgroei van Eemnes van 1930 tot 2010’ (dl 2), Evert van Andel ‘Meentweg 43, Mariahoeve’;
Werkgroep Beeld en Geluid

Voorzitter: Jaap Frantsen. Leden: Johan van Oostrum en Peter Scholte. In 2012 is het Eemnesser Journaal
van 1979 op DVD uitgebracht. Andere zullen volgen. In 2012 vertoonde Johan geen films op de
koffieochtenden van de Versa-Welzijn, maar wel eenmaal op de 55+ Inloopochtend van de Bibliotheek.
Werkgroep Bibliografie

Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid: Harry van der Voort. In 2012 zijn er 31 nieuwe boeken opgenomen in
de bibliotheek. De catalogus is geheel herzien en aangevuld; deze is inmiddels raadpleegbaar via de website.
De werkgroep heeft eind 2012 de indexering van de kwartaalbladen en andere tijdschriften, waaronder
bladen van andere verenigingen, onder de hoede genomen.
Werkgroep Eemnesser Klokkenluiders Gilde

Luidmeester: Jaap Frantsen. 2e Luidmeester: Cor Snel. Klokkenluiders: Hans van Gelder, Piet Hilhorst, Peter
van Hofslot, Piet Roolfs, Theo Rozenberg, Joop Smids, Bert Snel, Henk van Hees, Nico Seure. In 2012 zijn
de klokken van het Dikke Torentje 15 maal geluid. De klokken van de Hervormde Kerk werden tien keer
met de hand geluid. In overleg met het gemeentebestuur en het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente
wordt een luidschema opgesteld voor de Grote Kerk. Bij bruiloften en begrafenissen worden op verzoek ook
handmatig de klokken geluid. Dit is vier maal gebeurd. Met de eigenaren van het Dikke Torentje, die
meewerken aan het in stand houden van het luiden van de klok daarin, is ook een luidschema opgesteld.
Werkgroep Foto's

Voorzitter: Jaap Frantsen. Leden: Hans van Gelder, Marijcke Beel, Sien van Hamersveld, Kees van den
Tweel en Gerry Wiggerts. De werkgroep is in 2012 niet bijeen geweest. Gezocht wordt nog naar een
oplossing om de foto’s probleemloos op te slaan en toegankelijk te maken, terwijl ook de correcte
beschrijving ingevuld moet worden.
Werkgroep Genealogie

Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Wil Gommers, Michel Majoor, Harry van der Voort, Bertie van WijkBlom, Wiebe van IJken. De werkgroep is 10 keer bij elkaar geweest. Er zijn dit jaar vier artikelen geschreven
voor het kwartaalblad: ‘Kwartierstaat van Antonie (Toon) Koppen (Michel Majoor), ‘De familie Grootveld
te Eemnes’ (2 delen, Harry van der Voort); ‘De familie Hamdorff, die voortkwam uit de Eemnesser familie
Grootveld’ (Michel Majoor); ‘Boedelscheidingen’ (Wiebe van IJken). Werken aan de verzameling
bidprentjes en aanvullingen op het boek Eemnessers door de eeuwen heen gaat verder.
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Werkgroep Interviews

Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Jan Delfgou, Wim Hilhorst en Cees van Rijsdam. In 2012 zijn drie
gewone interviews gepubliceerd: ‘Interview met Toon Wortel’ (Jan Delfgou); ‘Interview met Bep Gieskens
en Dirk Hoek’ (Wim Hilhorst); ‘Het levensverhaal van Fenna en Gerard ter Avest’ (Cees van Rijsdam);
Werkgroep Collectie Documentatie

Voorzitter: Jaap Groeneveld. Lid: Piet Hilhorst, Jeanne van Roode, Joop Smids. De activiteit is in 2012
voortgezet en 2013 zal nog nodig zijn om de achterstand weg te werken. De aanwezige oplossing voor
digitaal doorzoeken heeft zich inmiddels bewezen. Piet Hilhorst heeft, zoals al verscheidene jaren, weer
knipsels over Eemnes verzameld uit de Laarder Courant De Bel en de Gooi- en Eemlander. Marian Springer
is bereid gevonden in 2013 de werkgroep te versterken.
Werkgroep Beheer Voorwerpen

Voorzitter: Joop Smids. Leden: Jaap Groeneveld, Hein van Roij (per jan. 2012 voorzitter), Peter Scholte,
Dick Beekman, Livia van Eijle*, Jos Eggenkamp* (* alleen streekdracht). De leden hebben in 2010
ongeveer 25 dagdelen van 2 uur gewerkt aan de verbetering van de registratie van schenkingen en het
opnemen van nieuwe schenkingen. Als bijzondere schenking werd in ontvangst genomen een schilderij van
de Nicolaaskerk door Jac. Eriks (omstreeks 1920). Dick Beekman is bereid gevonden het fotograferen van
voorwerpen van Peter Scholte over te nemen, die dat reeds verscheidene jaren heeft gedaan. Dank daarvoor!
Werkgroep Website

Voorzitter: Willem de Witte. Leden: Jan Out, Jaap Groeneveld. Voor de website historischekringeemnes.nl
werden in 2012 door de provider 3246 bezoeken geteld (6% minder dan 2011). De Kroniek van Eemnes is
verder door Jan Out bijgewerkt en aangevuld en hij omvat Eemnesser historie van de jaren 1100 tot 2000. De
inhoud van de website werd in 2012 een aantal malen bijgewerkt i.v.m. het kwartaalblad, tentoonstellingen,
bijeenkomsten, catalogus bibliotheek en rond de presentatie van het boek Van ballenwinkeltjes tot Minnehof.
Werkgroep ICT

Leden: Jaap Groeneveld (voorlopige coördinatie), Jaap Frantsen, Wiebe van IJken, Peter Scholte. Ten
behoeve van een systeemkeuze voor het beschrijven en kunnen doorzoeken van al onze collecties, is bij
andere historische verenigingen ‘in de keuken gekeken’ door middel van een enquête. Een aantal
verenigingen met oplossingen waarover de gebruikers zelf tevreden zijn, zijn bezocht. Hieruit zijn
waardevolle inzichten opgedaan. Er wordt naar gestreefd om medio 2013 keuzes te maken. Er wordt een
opvolger gezocht voor Peter Scholte, die de Voorwerpen/Schenkingen-database opzette en onderhield.
Bijzondere acties buiten de werkgroepen







In de 11 afleveringen van De Rotonde zijn stukjes geplaatst onder de rubriek 'De Historische Kring
Eemnes vertelt ...' (4x) of ‘vraagt …’ (5x), die werden verzorgd door Evert van Andel, Henk van Hees,
Wiebe van IJken en Jaap Groeneveld. Voorts waren er enkele aankondigingen en een oproep.
HKE heeft gedurende 2012 op drie projecten samengewerkt de met Kunst- en Cultuurcommissie
Eemnes in het programma Cultuurparticipatie dat ondersteund is door de provincie en de gemeente.
Veel werk is verzet door Jan Out, Rom van der Schaaf en Jaap Groeneveld ten behoeve van het ontwerp
en de historische verantwoording van de ‘Canon in steen’ die in maart 2013 op de Braadkamp zal
worden onthuld. Kleinere bijdragen zijn geleverd ten behoeven van de tentoonstelling ‘BewaarWat?!’
(juni 2012) en een nog te realiseren ‘watermonument’ op de Wakkerendijk i.v.m. 80 Jaar ‘Afsluitdijk’.
Deelname aan projecten van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU): samenwerking met verschillende
organisaties ten behoeve van het toeristische project Eemsnoer (Liesbeth Lemckert en Jan Out);
onderzoek Infrastructuuur en groei (Jaap Groeneveld) wat resulteerde in de genoemde artikelenserie.

Tenslotte

Door verscheidene mensen is er ook dit jaar weer veel werk verzet. Velen zijn al genoemd bij de
werkgroepen. Ook in 2012 zorgden de gastvrouwen en -heren voor een goede presentatie van de Historische
Kring terwijl anderen het kwartaalblad bezorgden. Zonder vrijwilligers zou HKE niet bestaan. Dank!
Jaap Groeneveld / Liesbeth Lemckert
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