HISTORISCHE KRING EEMNES
Jaarverslag 2013
Algemeen
Na twee jaren met elk de uitgave van een boek, heeft de Historische Kring Eemnes (HKE) het in dat
opzicht wat rustiger aan gedaan. Niettemin zijn er weer verschillende activiteiten gerealiseerd naast
de gebruikelijke.
Van onze leden werd Hans van Gelder, die al enkele decennia als vrijwilliger opmaak verzorgt voor
verschillende organisaties, waaronder HKE, in het zonnetje gezet met de ontvangst van de
Kunstkoe in verband met zijn nominatie voor de individuele Eemnesser Koeientrofee 2013. Els
Brouwer werd genomineerd voor diverse activiteiten waaronder vrijwilliger bij de HKE.
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 met 4% gedaald: 809 per 1 jan. 2013, 779 per 1 jan. 2014 (9 bij, 39 af).
Opzegging is vooral door overlijden en verhuizing, maar enig effect is ook te merken door de
economische situatie.
Voor afstemming van plannen en taken heeft het bestuur in januari 2013 het Jaarwerkplan 2013
vastgesteld. In juni vond een ‘bestuursuitje’ plaats met een rondvaart te Amersfoort en diner voor
eigen rekening.

Publieks- en ledenactiviteiten
De volgende publieks- en ledenactiviteiten werden in de loop van 2013 ontplooit:
4 januari
Nieuwjaarsborrel HKE in Oudheidkamer (ca. 40 personen*).
21 maart
Algemene ledenvergadering + audio-visuele presentatie door Jacques Verboom (ca.
40 p.).
23 april
Presentatie over de Heidehoek voor bewoners van de Heidehoek (ca. 40 personen).
30 april
Koninginnedag: Oudheidkamer + toren beklimmen + HKE-stand (bezoek
Oudheidkamer ca. 35* + toren ca. 485 p.; bij elkaar ca. €678 inkomsten).
11 mei
Opening tentoonstelling 100 Jaar feest in Eemnes in de Oudheidkamer (ca. 50
personen*).
11 mei
Gemalendag, ondersteuning openstelling gemaal (144 personen).
24 mei
Medewerkersavond in de Oudheidkamer (27 personen).
1 juni
Anjercollecte bij de Minnehof, opbrengst €511,61 (1/3 deel v oor HKE: €170,53).
15 juni
Dag van het landschap, ondersteuning openstelling gemaal (ca. 140 personen).
23 juni
Start reünie van oud-bestuursleden Oranjecomité, c.q. Feestcomité Eemnes in
Oudheidkamer met bezoek aan tentoonstelling (30 personen*).
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14 september Open Monumentendag voor drie te bezoeken kerken (ca. 55 bezoekers, gemaal en
beide kerken Eemnes-Buiten) en de Oudheidkamer (ca. 5 personen*).
16 november Opening tentoonstelling De barre winter van 1963 (ca. 50 personen*).
14 november Herfstavond met presentatie door Henk van Hees over het boek Van balletjeswinkels
tot Minnehof (ca. 200 personen). Tijdens de avond werd ook de dichtbundel De
groene heerlijkheid Eemnes van ex-dorpsdichter Gerard Beentjes gepresenteerd.
Deelname aan activiteiten en bezoek 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 daar minstens ca. 475 bezoekers, waarvan ca. 230 op
zes bijzondere dagen (zie * hierboven en hierna). Op 16 maart was er bezoek van de familie
Jongerden in verband met familiedag (ca. 20 p.*). Voorts waren er ca. 960 deelnemers aan de
overige activiteiten buiten de Oudheidkamer. Totaal ca. 1435 personen.

Jaarverslagen werkgroepen 2013
De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2013 weer.
Kwartaalblad
Eindredactie: Joop Smids. Leden: Henk van Hees en Hans van Gelder (opmaak).
Het kwartaalblad kwam in jaargang 35 uit met vier nummers, waarvan twee met 72, één van 64 en
één van 56 pagina’s (totaal 264). Naast bijdragen door hierna genoemde werkgroepen en kleine
stukjes, waren er nog de volgende artikelen: ‘Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 18151940, deel 5’ (Jaap Groeneveld), ‘Jubileum Eemnesser Carnavalsvereniging De Sliertjes’ en ‘Over
carnaval in historisch perspectief’ (Jan Delfgou) ‘Herinnering aan Elisabeth Bangert’ (Freek Dijs),
‘120 Jaar Eemnesser feesten’ in 2 delen (Jaap Groeneveld), ‘Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder’
(Jan Out), ‘Enige indrukken van een 12-jarige’ (Egbert van IJken), ‘De barre winter vanb 19621963’ (Henk van Hees), ‘Persoonlijke herinnering van mevrouw Klaasje van Essen-Boshuis aan de
barre weken van de winter van 1963’. Voorts werden verschillende kleinere bijdragen geleverd als
oproepen, aankondigingen en verslagen.
Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Leden: Evert van Andel. Evert deed verder onderzoek naar de
bouwgeschiedenis van Het Dikke Torentje ten behoeve van een boekje in opdracht van de nieuwe
eigenaren. In enkele gevallen is gereageerd op bestemmingsplannen.
Werkgroep Beeld en Geluid
Voorzitter: Jaap Frantsen. Leden: Johan van Oostrum en Peter Scholte. In de collectie is een
geschonken filmfragment opgenomen van de sneeuwstorm van 1963 op de Wakkerendijk en
Meentweg, dat wordt getoond in de tentoonstelling.
Werkgroep Bibliografie
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid: Harry van der Voort. In 2013 is de indeling van boeken
gewijzigd: 4 van de 23 groepen zijn opgeheven, 3 nieuwe gemaakt en boeken verplaatst. Er zijn 25
nieuwe boeken opgenomen in de bibliotheek en 15 verwijderd. De werkgroep heeft een begin
gemaakt met registratie van alle relevante verenigingsbladen. De catalogussen zijn voorbereid voor
opname in de nieuwe database.
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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 2013 zijn de klokken van het Dikke Torentje 15 maal geluid. De klokken van de
Hervormde Kerk werden 20 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 5 maal
gebeurd. Met de eigenaren van het Dikke Torentje is ook een luidschema opgesteld en het ligt in de
bedoeling om ook daar desgewenst bij bruiloften te luiden.
Werkgroep Documentatie
Voorzitter: Jaap Groeneveld. Lid: Piet Hilhorst, Jeanne van Roode, Marian Springer. De werkgroep
komt elke woensdagochtend bijeen, samen met die van Voorwerpen (behoudens vakanties en
incidentele verhinderingen). De registratie van documentatie (m.u.v. genealogie) is zo goed als
afgerond. Afgezien van gering deel en aanwas, zal voor 2014 de nadruk komen te liggen op het
overzetten in de nieuwe database. Piet Hilhorst heeft weer knipsels over Eemnes verzameld uit de
Laarder Courant De Bel en de Gooi- en Eemlander.
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 2013 niet bijeen geweest. Het ligt in de bedoeling
om in 2014 een herstart te maken, nu een geschikte database voorhanden is. Grote aandacht zal
daarbij moeten zijn voor de juiste datering en de historisch verantwoorde beschrijving.
Werkgroep Genealogie
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Wil Gommers, Michel Majoor, Harry van der Voort, Bertie van
Wijk-Blom, Wiebe van IJken. De werkgroep is 11 keer bij elkaar geweest. Er zijn dit jaar vier
artikelen geschreven voor het kwartaalblad: ‘Kwartierstaat van Jaap Makker’ (Henk van Hees); ‘De
familie Van Estvelt en Eemnes’ (id.); ‘Spaanse griep in Eemnes’ (Wiebe van IJken);
‘Kraamvrouwenkoorts in Eemnes’ (Michel Majoor). Werken aan aanvullingen op het boek
Eemnessers door de eeuwen heen gaat verder. Voorts is een aanvang gemaakt met het
inventariseren en beschrijven van de genealogische documentatie. Deze werkgroep ontvangt een
stijgend aantal – soms moeilijke – vragen, zowel via e-mail (ca. 40/jaar) als bij bezoeken in de
Oudheidkamer (niet geteld maar in dezelfde ordegrootte).
Werkgroep ICT
Leden: Jaap Groeneveld (coördinatie), Jaap Frantsen, Wiebe van IJken. Bert Klein Nagelvoort is
bereid gevonden om ons te helpen bij het opzetten van een verbeterde ICT-omgeving. Ten behoeve
van een systeemkeuze voor de database voor collectiebeheer en de zoekmogelijkheden daarin zijn
er nog contacten geweest met een aantal andere historische verenigingen. Na een proef met een
eigen ontwikkeling van de Historische Vereniging Vleuten etc., op basis van een algemeen
beschikbaar programma, is hiervoor gekozen. Bert verzorgt de aanpassingen op onze behoeften met
behoud van het geslaagde concept. Begonnen is met het invoeren en controleren van schenkingen
en voorwerpen. In 2014 zullen andere collecties ingevoerd worden. Voor het overige is een begin
gemaakt met het heroverwegen van de hele ICT-omgeving.
Werkgroep Interviews
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Peter Brouwer, Jan Delfgou, Cees van Rijsdam en Bert Snel. In
2013 zijn vier interviews gepubliceerd: ‘Interview met enkele oud-leden van de Raad van Elf van
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De Sliertjes’ (Jan Delfgou); ‘Interview met Bert Ruizendaal’ (Peter Brouwer); ‘Interview met Jan
van Wijk’ (Cees van Rijsdam); ‘Interview met Mien Elders-Jonkman’ (Henk van Hees).
Werkgroep Tentoonstellingen
Voorzitter: Bart Nouwens. Leden: Jolanda Molenaar, Joop Smids. In 2013 zijn er weer twee
tentoonstellingen ingericht. Van mei tot november was er de tentoonstelling de 100 Jaar feest in
Eemnes te zien die in samenwerking met Jaap Groeneveld en het Feestcomité Eemnes is
gerealiseerd. Vanaf november tot en met mei 2014 loopt De barre winter van 1963 die de
werkgroep zelf verzorgde. Dank is verschuldigd aan leden en niet-leden voor het beschikbaar
stellen van (beeld)materiaal en informatie.’In combinatie met de tentoonstellingen werden artikelen
in het kwartaalblad geschreven.
Werkgroep Voorwerpen
Voorzitter: Hein van Roij. Leden: Jaap Groeneveld, Joop Smids, Dick Beekman (fotografie), Livia
van Eijle*, Jos Eggenkamp* (* alleen streekdracht). De leden hebben in 2013 ongeveer 25 dagdelen
van 2 uur gewerkt aan de verbetering van de registratie van schenkingen en het opnemen van
nieuwe schenkingen. Eind 2013 is begonnen met het omzetten en controleren van de geregistreerde
schenkingen in de nieuwe database, waar ook reeds gemaakte foto’s zullen worden toegevoegd.
Werkgroep Website
Voorzitter: Willem de Witte. Leden: Jan Out, Jaap Groeneveld. Voor de website
historischekringeemnes.nl werden in 2013 door de provider 2888 bezoeken geteld (11% minder dan
2012). De inhoud van de website werd in 2013 een aantal malen bijgewerkt i.v.m. het kwartaalblad,
tentoonstellingen, bijeenkomsten, de catalogus van de bibliotheek en wijzigende informatie.

Bijzondere acties buiten de werkgroepen
In de grote afleveringen (11x) van De Rotonde zijn stukjes geplaatst onder de rubriek van de
Historische Kring Eemnes. Voorts waren er enkele aankondigingen in de Rotonde en was er
aandacht van de pers.
Op 25 mei was de onthulling van de Canon van Eemnes als kunstwerk (tegels) op de Braadkamp,
die is gerealiseerd door de Kunst- en Cultuurcommissie Eemnes in samenwerking met HKE en de
Gemeente.
Deelname aan projecten van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU): samenwerking met verschillende
organisaties ten behoeve van het toeristische project Eemsnoer (Liesbeth Lemckert en Jan Out).
Op 31 juli gaven Rom van der Schaaf en Jan van Wijk ondersteuning openstelling gemaal voor een
roeiclub uit Zutphen als gasten van de Amersfoortse roeiclub Hemus.
Henk van Hees en Wiebe van IJken ondersteunden de realisatie van Ontdek Eemnes van de Coop.

Tenslotte
Velen zijn al genoemd bij de werkgroepen. Ook in 2013 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 voor al het werk! Er ligt nog meer werk voor de
schop. Wie zin heeft om ons ergens mee te helpen hoeft wat ons betreft niet te aarzelen.
Jaap Groeneveld / Liesbeth Lemckert
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