HISTORISCHE KRING EEMNES
Jaarverslag 2014
Algemeen
Per 27 maart 2014 kreeg het bestuur een enigszins gewijzigde samenstelling door het aftreden van
J. (Jaap) Frantsen als penningmeester en Joop Smids als bestuurslid. Zij zaten beide in het bestuur sinds
1998 en vervulden daarnaast nog andere vrijwilligerstaken binnen HKE, die zij voor een deel blijven doen.
Tijdens het bestuursuitje op 1 juli werd hen een diner aangeboden om de erkentelijkheid voor hun werk nog
eens te onderstrepen. De zittende bestuursleden dineerden overigens voor eigen rekening.
Sinds 27 maart 2014 ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter:
Mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert
Vice-Voorzitter:
H.A. (Henk) van Hees
Secretaris:
J.J. (Jaap) Groeneveld
Penningmeester
S.N.J. (Stef) van Zanden (vanaf 27 maart 2014)
Bestuursleden:
J.J. (Jan) van Wijk, R.T. (Rom) van der Schaaf, mw. E.C.M. (Betsy) Seure-Van 't
Klooster, J.B. (Bart) Nouwens.
Van de bestuursleden werden Liesbeth Lemckert en Bart Nouwens op 25 april gedecoreerd als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau, voor hun veeljarige betrokkenheid bij activiteiten, vooral buiten de Historische
Kring Eemnes.
Leden en vrijwilligers
Het aantal leden is met 779 exact gelijk gebleven op de peildata 1 januari 2013 en 2014 (34 af en bij).
Succesvolle werving op Koningsdag en Open Monumentendag, c.q. In&Uitmarkt, hebben de effecten van de
crisis teniet gedaan.
Voor de HKE zijn 75 vrijwilligers actief in het bestuur en één of meerdere werkgroepen. Eén vrijwilliger is
gestopt en drie hebben zich aangemeld.
Van onze vrijwilligers werden voor de Eemnesser Koeientrofee 2014 genomineerd voor diverse activiteiten,
waaronder die voor HKE: Marijcke Beel (kunstkoe), Bep Hoek (trofee) en Peter van Hofslot (kunstkoe).

Publieks- en ledenactiviteiten
De volgende publieks- en ledenactiviteiten werden in de loop van 2014 ontplooid:
3 januari
Nieuwjaarsborrel HKE in Oudheidkamer (ca. 40 personen).
11 januari
Ruilbeurs plaatjes fotoboek Eemnes van Coop (ca. 60 personen*)
21 maart
Algemene Ledenvergadering en presentatie van Jan Out over hoe katholiek en protestant in
voorgaande eeuwen met elkaar omgingen (ca. 50 p.).
26 april
Koningsdag: Oudheidkamer + toren beklimmen + HKE-stand (bezoek Oudheid-kamer ca.
95* + toren 555 p.; bij elkaar ca. €694 inkomsten; 10 nieuwe leden).
9 mei
Kinderuitje in Oudheidkamer met vragen over geschiedenis (ca. 10 personen*).
10 mei
Gemalendag, ondersteuning openstelling gemaal (63 personen).
16 mei
Medewerkersavond in de Oudheidkamer (31 personen).
24 mei
Opening tentoonstelling ‘Was getekend: Piet Klaasse’ (ca. 40 p.*); verlengd tot 17 jan. 2015.
15 juni
Dag van het landschap, ondersteuning openstelling gemaal (ca. 140 personen).
13 september Open Monumentendag voor twee te bezoeken kerken Eemnes-Buiten (ca. 110 bezoekers),
Dikke Torentje (ca. 930) gemaal (ca. 200) en Oudheidkamer (ca. 60*).
13 september Kraam op de In&Uitmarkt bij De Hilt (9 nieuwe leden, inclusief elders op die dag)
13 november Herfstavond met presentatie door Wim Zondag over de burgerlijke stand en in het bijzonder
het naamrecht (ca. 40 personen).
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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 en Betsy Seure werden aangezocht en ingedeeld. Naast bijeenkomsten
van de werkgroepen, kwamen daar minstens 695 bezoekers (475 in 2013), waarvan ca. 265 op vijf
bijzondere dagen (zie * hierboven). Voorts waren er ca. 1980 (960) deelnemers aan de overige activiteiten
buiten de Oudheidkamer. Totaal ca. 2700 personen (1435); een zeer succesvol jaar.

Samenwerking met andere organisaties
Naast de vaste activiteiten waren er zeven activiteiten in samenwerking met andere organisaties:

Na een tip over de aanstaande besluitvorming omtrent verhuizing van het Waterschapsarchief Vallei &
Eem van Amersfoort naar Arnhem, heeft de secretaris een actie in twee ronden ontketend om dit te
voorkomen. Het heeft niet mogen baten en inmiddels is het verhuisd.

Tot medio 2014 werd samengewerkt in het toeristische project Eemsnoer, waarna bij de oprichting van
de Coöperatie Eemsnoer HKE (Liesbeth Lemckert en Jan Out) zich terugtrok in overleg met de
Gemeente Eemnes, die een geschikte deelnemende organisatie zoekt om Eemnes te
vertegenwoordigen.

In juli is in samenwerking met BEL Art en de andere twee historische kringen van de BEL-gemeenten
een tentoonstelling georganiseerd in het BEL-kantoor.

Op 1 september is een reportage van 7 minuten verschenen over de Ocrietfabriek in Nieuwsuur
(Ned2) waarvoor HKE beeldmateriaal verzorgde.

In september werd het Watermonument ‘Het Mennegat’ onthuld als laatste onderdeel van het
programma Cultuurparticipatie dat met steun van de gemeente en de provincie gerealiseerd kon
worden. Ter herinnering aan overstromingen heeft HKE voorgesteld iets te doen met een mennegat,
terwijl Reggie van Berkel (Kunst- en Cultuurcommissie Eemnes) het ontwerp verzorgde. HKE heeft
bijgedragen aan de zuil met historische informatie bij het monument.

Op 20 november hield Rom van der Schaaf een voordracht over de Ocrietfabriek tijdens ‘Rondje
Cultuur’ in De Hilt. Daaraan vooraf ging een kort praatje op Radio 6FM.

Op 18 december werd in De Bibliotheek van Eemnes de Multitouchtafel onthuld. Jaap Groeneveld
heeft daarvoor een aangepaste versie verzorgd van de ‘Wandeling door Eemnes’ van onze website
met historische plaatjes die op een kaart van Eemnes worden opgeroepen.

Jaarverslagen werkgroepen 2014
De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2014 weer.
Kwartaalblad
Eindredactie: Joop Smids t/m 3. Leden: Henk van Hees (redactie), Hans van Gelder (opmaak), Ruud Ham
(drukkerijcontact).
Het kwartaalblad kwam in jaargang 36 uit met vier nummers, waarvan drie met 48 en één met 40 pagina’s
(totaal 184). Vanaf nr. 3 komt het blad met een vernieuwde omslag in kleur en in het laatste nummer zijn ook
kleurenpagina’s toegepast, terwijl tevens van drukkerij is veranderd. Wegens gunstiger tarief kan het
binnenwerk ook, wanneer geschikt daarvoor, zonder financieel bezwaar in kleurendruk verschijnen.
Naast bijdragen door hierna te noemen werkgroepen en verschillende kleinere bijdragen als oproepen,
aankondigingen en verslagen, waren er nog de volgende artikelen: ‘Juf Koelewijn en de Protestants
Christelijke Kleuterschool’ (Jaap Groeneveld), ‘Eemnesser straatnamen’ (Henk van Hees), ‘Houtappel’
(Peter P.M. Karthaus en Tom J.M. Schlatmann), ‘Wat is/was het geheim van de Volkersweg in Eemnes?’
(Joep Camps),
Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid: Evert van Andel. Evert rondde de bouwgeschiedenis van Het Dikke
Torentje af ten behoeve van een boekje in opdracht van de nieuwe eigenaren, dat in mei a.s. wordt
verwacht. Voorts schreef Evert van Andel ‘Korte Maatsweg 3, voorheen de sluiswachterswoning’ voor het
kwartaalblad. Rom van der Schaaf nam het initiatief tot een voorstel aan de gemeente voor de invoering van
de nieuwe landelijke monumentenbordjes. Hij gaf een presentatie over de Ocrietfabriek in Rondje Cultuur en
ondersteunde de voorbereiding van de tentoonstelling “Ocrietfabriek 1939-2008”, die loopt vanaf 24 januari
2015.
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Werkgroep Beeld en Geluid
Voorzitter: Jaap Frantsen. Leden: Johan van Oostrum en Peter Scholte. Johan van Oostrum heeft eenmaal
de film over Eemnes in 1959 vertoond tijdens een bijeenkomst van “De Zonnebloem”, die zeer werd
gewaardeerd door 55 bezoekers. Er zijn enkele recente videofilms of fragmenten verworven.
Werkgroep Bibliografie
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid: Harry van der Voort. Er zijn tien nieuwe boeken opgenomen in de
bibliotheek en één verwijderd. Harry heeft een begin gemaakt met registratie van alle relevante
verenigingsbladen. De index op artikelen van het kwartaalblad van HKE wordt door deze werkgroep
verzorgd. De artikelen zijn ook te vinden op www.sabine.nu; t/m 2013 zelfs in full text.
Werkgroep Eemnesser Klokkenluiders Gilde
e
Luidmeester: Jaap Frantsen. 2 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. De klokken
van het Dikke Torentje werden in het totaal 23 maal handmatig geluid waarvan 15 keer volgens luidschema
en 8 maal voor bijzondere gelegenheden. Die van de Nicolaaskerk werden 17 maal geluid waarvan 11 keer
volgens luidschema en 6 keer voor bijzondere gelegenheden zoals rouw- en trouwdiensten.
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) zal zich in 2015 vooral richten op de
recent ontvangen en verwachte aanwas. De hele inventarisatie is in een doorzoekbare pdf-file beschikbaar.
Prioriteit voor overzetten in de nieuwe database is verlaagd de aandacht voor foto’s en genealogie voorrang
te geven. Piet Hilhorst heeft weer knipsels over Eemnes verzameld uit de Laarder Courant De Bel en de
Gooi- en Eemlander.
Werkgroep Foto's (vanaf 2015 Foto’s Algemeen)
Voorzitter: eind 2014 heeft Ruud Ham zich beschikbaar gesteld om deze groep te trekken. Jaap Frantsen.
Leden: Hans van Gelder, Marijcke Beel, Sien van Hamersveld, Kees van den Tweel en Gerry Wiggerts. De
werkgroep is in 2014 niet bijeen geweest. In november is Ruud Ham zich gaan verdiepen in het onderwerp
als lid van de werkgroep ICT. De foto’s die betrekking hebben op bebouwing en familiegeschiedenis zullen
voortaan beheerd worden in de werkgroepen Bebouwingsgeschiedenis, resp. Genealogie. Werkgroep Foto’s
Algemeen zal zich vooral richten op gebeurtenissen. Na enkele aanpassingen in de database zal in de
eerste maanden van 2015 de groep weer bij elkaar komen en met een nieuwe opdracht aan de slag gaan.
Grote aandacht zal vooral liggen op de juiste datering en accurate en zinvolle beschrijvingen.
Werkgroep Genealogie
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Wil Gommers, Cora Klaver-Jelles (per 1-1-2015), Michel Majoor, Harry
van der Voort, Bertie van Wijk-Blom, Wiebe van IJken. De werkgroep is 12 keer bijeen geweest. Er zijn dit
jaar vier artikelen geschreven voor het kwartaalblad: ‘Verzameling Bidprentjes in de Oudheidkamer’ (Harry
van der Voort); ‘Kwartierstaat Goos Hagen’ (Wiebe van IJken); ‘Oplichting in Eemnes in 1904’ (Henk van
Hees), ‘Korte geschiedenis van het geslacht Hoofd in Eemnes’ (Henk van Hees). Werken aan aanvullingen
op het boek Eemnessers door de eeuwen heen gaat verder. De verzameling bidprentjes is beschreven en
gecontroleerd op dusdanige wijze dat deze eenvoudig is over te zetten in de nieuwe database. Dat zal in het
eerste kwartaal van 2015 zijn beslag krijgen, waarna scans van alle bidprentjes eenvoudig kunnen worden
toegevoegd. Voorts is een aanvang gemaakt met het inventariseren en beschrijven van de genealogische
documentatie. Vooral deze werkgroep ontvangt soms moeilijke genealogie-gerelateerde vragen, zowel via email, als bij bezoeken in de Oudheidkamer.
Werkgroep ICT
Leden: Jaap Groeneveld (coördinatie), Bert Klein Nagelvoort, Wiebe van IJken. Naast Bert is Dick
Scherpenzeel bereid gevonden om ons bij te staan met database- en ICT-vragen als tweede specialist. Bert
heeft de database in algemene zin en met nadruk op Schenkingen en Voorwerpen aangepast aan onze
wensen en verdere verbeteringen. c.q. vereenvoudigingen doorgevoerd. Nieuwe en bestaande hardware is
geïntegreerd in een netwerkstructuur, zodat de database op drie computers benaderd kan worden. De
nadruk voor 2015 zal vooral liggen op het geschikt maken van de database voor de collecties Foto’s
Algemeen en Genealogie (m.n. bidprentjes en familiefoto’s).
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Werkgroep Interviews
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Peter Brouwer, Jan Delfgou, Cees van Rijsdam en Bert Snel. In 2013 zijn
vier interviews gepubliceerd: ‘Jos Eggenkamp-de Bruijn’ (Jan Delfgou); ‘Interview met Jan Perier’ (Peter
Brouwer); ‘Interview met Theo Beijerinck’ (Cees van Rijsdam); ‘Interview met Fie Blom-Overeem’ (Bert Snel).
Werkgroep Tentoonstellingen
Voorzitter: Bart Nouwens. Leden: Jolanda Molenaar, Joop Smids. In 2014 is er slechts één tentoonstelling
ingericht, in mei 2014, maar deze was dan ook verlengd tot medio januari 2015 wegens groot succes: ‘Was
getekend: Piet Klaasse’. Daarvoor liep vanaf november 2013 tot en met mei 2014 ‘De barre winter van
1963’, ook een succes. De werkgroep verzorgde zelf de tentoonstellingen, met dank aan leden en niet-leden
voor het beschikbaar stellen van materiaal en informatie. In combinatie met de tentoonstellingen werden
artikelen in het kwartaalblad geschreven. Ruud Ham is toegetreden tot de werkgroep.
Werkgroep Voorwerpen
Voorzitter: Hein van Roij. Leden: Jaap Groeneveld, Dick Beekman (fotografie); back-up voor streekdracht:
Livia van Eijle en Jos Eggenkamp. De leden hebben in 2013 ongeveer 30 dagdelen van 2 uur gewerkt aan
de verbetering van de registratie van schenkingen en het opnemen van nieuwe schenkingen. Het
controleren van de in de nieuwe database overgenomen gegevens, is afgerond. Nieuwe schenkingen en
voorwerpen zijn toegevoegd. Met completering van ontbrekende gegevens is een aanvang gemaakt. Hierop
en op de aanwas zal de nadruk liggen in 2015.
Werkgroep Website
Voorzitter: Willem de Witte. Leden: Jan Out, Jaap Groeneveld, Ruud Ham (sinds najaar 2014). Voor de
website historischekringeemnes.nl werden in 2014 door de provider 3968 bezoeken geteld (37% meer dan
2013). De inhoud van de website werd in 2014 een aantal malen geactualiseerd. In begin 2014 zijn voor de
ANBI-registratie vereiste gegevens toegevoegd.

Overige activiteiten
In de dikke afleveringen van De Rotonde zijn 9 stukjes geplaatst onder de rubriek van de ‘Historische Kring
Eemnes vertelt ....’ en daarnaast nog 4 aankondigingen in andere nummers van het blad.
De acties door de Gemeente Eemnes in verband met het opknappen van het historische gedeelte van de
Algemene Begraafplaats en het behoud van de slijtende afbeeldingen op de ‘canon in steen’ op de
Braadkamp wordt door HKE met belangstelling gevolgd.
Deelname door Jan Out (auteur, redacteur) en Jaap Groeneveld (auteur, beeldredacteur) aan de realisatie
van het door Stichting Tussen Vecht en Eem uit te geven boek over ‘100 erflaters Tussen Vecht en Eem’.

Tenslotte
Naast de reeds eerder genoemde vrijwilligers zorgden in 2014 de gastvrouwen en -heren weer voor een
goede presentatie van de Historische Kring terwijl anderen in anonimiteit het kwartaalblad bezorgden. Dank
aan allen voor al het verzette werk, want zonder vrijwilligers zou HKE niet bestaan! Ook in 2015 is er weer
veel te doen. Wie zin heeft om ons ergens mee te helpen, is van harte welkom.
Jaap Groeneveld / Liesbeth Lemckert
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