HISTORISCHE KRING EEMNES
Jaarverslag 2018
Algemeen
Het bestuur is het nieuwe jaar ingegaan met onderstaande samenstelling.
Op de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018 stelden de periodiek aftredende bestuursleden zich
herkiesbaar en werden zonder tegenkandidaten herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar stelde zich Joost
Bos. Jan de Bruijn en Wiebe van IJken stelden zich als nieuw bestuurslid verkiesbaar.
Voorzitter:
Mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert
Vicevoorzitter:
H.A. (Henk) van Hees
Secretaris:
J.A. (Jan) de Bruijn
Penningmeester
mw. E.C.M. (Betsy) Seure-Van ’t Klooster
Bestuursleden:
D.E.C. (Dick) Scherpenzeel, J.J. (Jaap) Groeneveld en W. (Wiebe) van IJken.
Leden en vrijwilligers
Het aantal leden is in 2018 opgelopen naar 753. Over 2017 was dat 735 en over 2016 in totaal 748. Hopelijk
zet de stijgende trend zich door vanwege de activiteiten voor en in het jubileumjaar.
Voor de HKE zijn per 31 dec. 2018 84 vrijwilligers actief in het bestuur en één of meerdere werkgroepen. 7
vrijwilligers zijn gestopt en 8 hebben zich aangemeld, terwijl hier en daar ook wisseling van activiteit plaats
vond.
Enkele actieve vrijwilligers hebben door ziekte of ouderdom hun activiteiten moeten beëindigen.

Publieks- en ledenactiviteiten
De volgende publieks- en ledenactiviteiten werden in de loop van 2018 ontplooid:
6 januari *
Nieuwjaarsborrel HKE in Oudheidkamer (ca. 30 personen).
5 april
Algemene Ledenvergadering en vertoning film “Polderziel” uit 2002 en filmisch interview met
de maakster Cocky Eek (33 personen)
27 april *
Koningsdag: Oudheidkamer (110 personen) + toren beklimmen (350 personen) + HKEkraam; bij elkaar ca. € 550 inkomsten, waarvan €150 als tegemoetkoming uit het abseilen
(actie van Feestcomité).
12 mei
Gemalendag, ondersteuning openstelling gemaal (ca. 120 personen).
22 mei
Overhandiging update boekje Eemnes waar ik woon” (auteur Jan Out) in de bibliotheek aan
de scholen (ca. 30 personen).
25 mei
Medewerker avond in de Oudheidkamer (25 personen).
1/2 juni
Anjercollecte: totale opbrengst ca. €1.187, waarvan de helft voor HKE.
e
2 juni *
Opening nieuwe tentoonstelling in OHK met als onderwerp “Eemnes in de 1 Wereldoorlog
voor Eemnes (60 personen).
9 juni
Onthulling informatiebord op oudste deel Algemene Begraafplaats Laarderweg (ca. 20 p.)
22 juni *
OHK op voor deelnemers Gooise Wandel4Daagse (ca. 150 personen en opbrengst in
melkbus ca. € 60).
5 juli *
Bezoek en rondleiding schoolkinderen in OHK (ca. 25 personen)
12 juli
Bestuur uitje met bezoek Huize Doorn met afsluitend diner e.e.a. voor eigen rekening.
8 september
Open Monumentendag voor twee te bezoeken kerken Eemnes-Buiten (24 p. in r.k. kerk en
54 p. in herv. kerk). Toren beklimmen (17 p.), gemaal sluis (101) en Oudheidkamer (9 p. In
eigen beheer daarvoor (met financiële ondersteuning van de gemeente) tevens een nieuwe
fietsroute vervaardigd en uitgegeven.
8 september
In/Uitmarkt van De Hilt: Op initiatief gemeente verwelkoming nieuwe bewoners en wervend
praatje door o.m. HKE in De Hilt. Uit aanloop enkele nieuwe leden geworven.
28 september Uitreiking koeientrofee, waarbij Ruud Ham was genomineerd voor de Eemnesser koe.
10 oktober
Uitreiking Yad Vashem in gemeentehuis postuum een echter Mol-van Middendorp.
8 november
Herfstavond met presentatie van mevr. M. Mijnssen-Dutilh “Ontginning en waterschapsgeschiedenis van Eemnes in een vallei vol water” (37p.)
e
11 november Klokkenluiden herdenking beëindiging 1 Wereld Oorlog 110 jaar geleden.
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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 Betsy Seure werden aangezocht en ingedeeld. Naast bijeenkomsten van de
werkgroepen, kwamen daar naar schatting ca. 575 bezoekers (525 in 2017), waarvan ca. 375 op vijf
bijzondere dagen (zie * hierboven).
Buiten de Oudheidkamerhad HKE, al of niet in samenwerking met anderen 810 bezoekers (890 in 2017).
Totaal waren er ca. 1400 bezoekerscontacten (1425 in 2017).
Op praktisch elke zaterdag waren in de Oudheidkamer vast aanwezig Henk van Hees en Wiebe van IJken
om bezoekers met vaak genealogische, maar ook andere vragen, te helpen. Ook andere in onderzoek
actieve leden komen hier regelmatig voor overleg of hun werkzaamheden te doen, waardoor het een soort
Historisch Café is.
De woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 à 12.00 uur in de Oudheidkamer was wederom de vaste
werkochtend voor de werkgroepen Voorwerpen/Schenkingen, Documentatie en Foto’s Algemeen, die hun
collecties ordenen en documenteren van hun collecties. Ca. 35 maal heeft deze werkochtend plaats
gevonden met doorgaans 5 à 6 personen. Daarnaast heeft de Werkgroep Genealogie er 10
werkbijeenkomsten gehad.

Samenwerking met andere organisaties
Naast de vaste activiteiten waren er activiteiten in samenwerking met andere organisaties:
 Op Koningsdag (27 april) is dit jaar wederom samengewerkt met het Feestcomité Eemnes met abseilen
vanaf de toren van de Grote Kerk.
 Elk jaar ondersteunt HKE met enkele vaste vrijwilligers de openstelling van het gemaal door Waterschap
Vallei & Veluwe op Gemalendag in mei en Open Monumentendag in september.
 De Rotonde ontving 9 historische bijdragen in de rubriek ‘De Historische Kring Eemnes vertelt ....’.
 Met de gemeente Eemnes is overleg gestart tot het plaatsen -op kosten van de gemeente- van 3
informatieborden langs de gemeentegrens Blaricum/Laren, nabij grenspalen, met informatie over (het
ontstaan) van deze grens en de aanwezige grenspalen.
 Bakkerij Tetteroo heeft in verband met de plaatsing van een artikel over de bakkers in Eemnes én
e
vanwege het 70 jarig bestaan van de bakkerij in 2019 éénmalig de 4 editie van het kwartaalblad
gesponsord waarbij zij de (extra) drukkosten voor huis-aan-huis bezorging in Eemnes in full color voor
hun rekening nemen.
 In samenwerking met Projectbureau Triangle is grenspaal 7 (Baarn, Laren, Eemnes) herplaatst nabij de
oorspronkelijke locatie, in middenberm van de A27.
 De Rabobank clubactie, waarbij HKE wederom het hoogste resultaat van alle deelnemers heeft behaald.
e
 Interview met de Regionale Omroep in het kader van de beëindiging van de 1 Wereld Oorlog

Jaarverslagen werkgroepen
De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2018 weer.
Kwartaalblad
Leden: Henk van Hees (redactie), Hans van Gelder (opmaak), Ruud Ham (typografische vormgeving).
Het kwartaalblad kwam in jaargang 40 uit met vier nummers van resp. 56, 72, 72 en 64 pagina’s (totaal 264;
2018: 288). Van de eerste 3 editie zijn selectief verschillende pagina’s in kleuren gedrukt, in een
kleurenomslag. Nummer 4 is vanwege sponsoring door bakkerij Tetteroo in full color met aangepast
(jubileum) logo uitgevoerd.
De volgende inhoudelijke artikelen van verschillende auteurs zijn erin gepubliceerd: Henk van Hees,
“Bakkers door de eeuwen heen”(delen 3 t/m 6); Bert Snel, “Het boerenleven in Eemnes rond 1950”; Henk
van Hees, “Eemnesser merklappen (deel 5); Rom van der Schaaf, “Verzameling foto’s bebouwing Eemnes”;
Jaap Groeneveld, “Afscheidsalbum voor burgemeester Rutgers van Rozenburg”; Evert van Andel,
“Geschiedenis van het pand Wakkerendijk 226”; Egbert van IJken, “Pauline Broekema en Eemnes”; Jaap
Groeneveld, “Drie burgemeesters van Eemnes”; Henks van Hees, “Eemnes en de Eerste Wereldoorlog” en
“Belgische vluchtelingen in Eemnes; Henk van Hees, “Pater Thomas van de Brink”; Wiebe van IJken,
“Belgische militairen deserteren en vluchten naar Nederland”; Henk van Hees, “Yad Vashem onderscheiding
echtpaar Mol-van Middendorp”; Rom van der Schaaf, “Stormvloeden bij Eemnes tot ca. 1450.
Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid: Evert van Andel. Evert onderzocht de geschiedenis van de pastorie van
Eemnes-Binnen (Wakkerendijk 226) en publiceerde daarover. Rom van der Schaaf publiceerde over
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opname in de database van foto’s van Eemnesser bebouwing met toelichtingen per foto. Dat invoeren in de
database loopt nog door voor lang geleden verzamelde en nieuwe foto’s bebouwing.

Werkgroep Beeld en Geluid
Voorzitter: Dick Scherpenzeel. Leden: Johan van Oostrum, Jaap Frantsen. De werkgroep heeft gezocht naar
nieuwe vrijwilligers; een mogelijke kandidaat heeft zich al gemeld, maar andere zijn zeker welkom. Tevens is
gekeken naar de mogelijkheid van het digitaliseren van video's in het bezit van de vereniging, want ook
CD/DVD's verouderen en slijten. Tevens is en wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het
opnieuw, maar met een betere kwaliteit, digitaliseren van films in ons bezit. Daarmee kunnen deze films op
een betere manier te vertonen. Er is contact gelegd met het Utrechts Archief, waar een aantal van de
originele films worden bewaard.
Werkgroep Bibliografie
Voorzitter: vacant. Leden: Rom van der Schaaf, Harry van der Voort. Er zijn 12 nieuwe boeken opgenomen
in de bibliotheek. Harry vervolgt het selecteren en indexeren van alle relevante verenigingsbladen uit de
omgeving met inhoud die Eemnes raakt. Hij verzorgt ook de index op artikelen van ons kwartaalblad. Beide
staan op onze website.
De werkgroep heeft de bibliotheek dit jaar nader doorgelicht en daarmee zijn ca. 25 boekwerken vanwege
niet relevantie of overcompleet uit de verzameling gehaald en ter verkoop beschikbaar gesteld aan de
vrijwilligers.
Werkgroep Documentatie
Voorzitter: Jaap Groeneveld. Lid: Piet Hilhorst (knipsels), Marian Springer en Jan de Bruijn. De werkgroep
komt elke woensdagochtend bijeen, samen met die van Voorwerpen, resp. Foto’s Algemeen (behoudens
vakanties en verhinderingen). In 2018 zijn enkel grote verzamelingen ingevoegd en geïndexeerd. De hele
index is in een groeiende doorzoekbare pdf-file beschikbaar, waarmee voorlopig nog wordt gewerkt. In het
bijzonder is gewerkt aan persoonlijke archieven betreffende de Ruilverkaveling, Stichting Eemnesser Sluis
en Eemnesser Kruisvereniging. Piet Hilhorst heeft weer knipsels over Eemnes verzameld uit de Laarder
Courant De Bel, de Gooi- en Eemlander en BELNieuws.
Werkgroep Eemnesser Klokkenluiders Gilde
e
Luidmeester: Jaap Frantsen. 2 Luidmeester: Cor Snel. Klokkenluiders: Piet Hilhorst, Peter van Hofslot,
Liesbeth Lemckert, Theo Rozenberg, Joop Smids, Bert Snel, Henk van Hees, Nico Seure, Gert van den
Brink en Hans van Gelder. De klokken van het Dikke Torentje werden in het totaal 25 maal handmatig
geluid waarvan 10 keer volgens luidschema en 15 maal voor bijzondere gelegenheden. Die van de
Nicolaaskerk werden 13 maal geluid waarvan 8 keer volgens luidschema en 5 keer voor bijzondere
e
gelegenheden zoals rouw- en trouwdiensten, en eenmalig ter herdenking van het eind van de 1 Wereld
Oorlog.
Werkgroep Foto's Algemeen
Voorzitter: Ruud Ham. Leden Betsy Seure, Greet Schotsman en Jaap Groeneveld (contact ICT en bestuur).
De werkgroep komt bijeen op woensdagochtenden. Ze richt zich vooral op evenementen en schoolfoto’s. De
bestaande verzameling foto’s is sinds 2017 anders ingedeeld en, voor zover bekend, worden details
beschreven: ‘wat stelt het voor?, waar? en wanneer?, en wie staan er eventueel op?’
Werkgroep Genealogie
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Cora Klaver-Jelles, Sien van Hamersveld, Ria Stoutenburg, Michel
Majoor, Harry van der Voort, Bertie van Wijk-Blom*, Wiebe van IJken*. De werkgroep ontvangt regelmatig
genealogische vragen, zowel via e-mail, als bij bezoeken in de Oudheidkamer, die soms ook interessante
gegevens opleveren. Na veel controle is de beschrijving van grote verzameling bidprenten in onze database
opgenomen en dit jaar zijn de scans daarvan toegevoegd. Een begin is gemaakt met het inventariseren van
allerhande genealogische documentatie. De werkgroep heeft ook een aantal artikelen geschreven voor het
kwartaalblad.
Werkgroep ICT
Leden: Dick Scherpenzeel (coördinatie), Bert Klein Nagelvoort †, Jaap Groeneveld. Bert hielp doorgaand
met het aanpassen van de programmatuur op voortschrijdende wensen en inzichten. Aandachtsgebieden op
dat vlak zijn bebouwingsgeschiedenis en genealogie. Op de achtergrond heeft hij het programma
gestroomlijnd en robuuster gemaakt. Enkele hardnekkige en storende fouten heeft hij op die wijze geheel
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kunnen verhelpen. Op 4 januari 2018 ontviel Bert ons, na zijn ziekmelding in december. Dick heeft zijn rol
voorlopig overgenomen. Naar een expert op Access wordt gezocht.
Werkgroep Interviews
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Jan Delfgou, Peter Springer en Bert Snel. In totaal zijn 7 interviews
geplaatst in het kwartaalblad.
Werkgroep Streekdracht
Betsie Seure (contact), Jos Eggenkamp en Livia van Eijle. Aanvulling met geïnteresseerde leden wordt
nagestreefd. Eind 2017 zijn besluiten genomen voor verbetering van de conservering van kleding. Om reden
van tijd en ruimtegebrek is in 2018 slechts een gedeelte uitgevoerd.
Werkgroep Tentoonstellingen
Voorzitter: Bart Nouwens. Lid: Ruud Ham. Vanaf 30 september 2017 liep de tentoonstelling ‘Coraline
Bäcker, Eemnesser schilderes’, en wat betreft de uitvoering geheel verzorgd door Bart en Ruud. Voor wat
betreft de verschillende historische onderwerpen werken zij nauw samen met inhoudelijk deskundige
vrijwilligers. Vanaf 2 juni tot einde januari 2019 staat de tentoonstelling “Eemnes in de Eerste Wereldoorlog”
dat inhoudelijk en wat betreft materiaal is voorbereid door Henk van Hees en Wiebe van IJken. Ook hier
hebben Bart en Ruud de gehele uitvoering voor hun rekening genomen.
Werkgroep Voorwerpen
Voorzitter: Hein van Roij. Lid: Jaap Groeneveld (contact bestuur. De leden hebben in 2018 ongeveer 35
dagdelen van 2 uur gewerkt aan de verdere verbetering van de registratie van schenkingen. In 2018 is een
grote controleslag gemaakt met de completering van de afdeling Voorwerpen met foto’s. Nieuwe
schenkingen worden lopend verwerkt.
Werkgroep Website en Nieuwe Media
Voorzitter: Ruud Ham (webmaster). Leden: Jan Out, Herman Zoetman (Nieuwe Media), Jaap Groeneveld
(contact bestuur). De website (nieuw per 2016) is in 2018 regelmatig geactualiseerd, wat kan worden
gedaan door geautoriseerde betrokkenen voor hun specifieke stukken. Er zijn nog niet geheel
uitgekristalliseerde ideeën voor verdere uitbreiding (meer dan 2 jaar oude kwartaalbladen en collectie
voorwerpen op de website). Op de website is ook verbindingen gemaakt met Facebook en Twitter, zodat
HKE gevolgd kan worden. Het ten volle benutten van deze nieuw media is een punt van aandacht.
Over 2018 zijn ca. 30.000 websitebezoeken gedaan.

Overige activiteiten
In 2019 zal het 750 jaar zijn geleden dat Eemnes voor het eerste werd genoemd als ’themenesse’ in een
verpachting van land dat in bezit was van het Sint-Janskapittel.
Voorts is het in 2019 40 jaar geleden dat HKE werd opgericht. In 2018 zijn ideeën ontwikkeld voor een
passende viering en deze zijn grotendeels al gedeeld via het kwartaalblad en de Rotonde.

Tenslotte
Zonder leden, vrijwilligers, vrienden en sponsors kan de HKE niet bestaan. Het bestuur dankt allen voor hun
bijdragen en inzet. In 2019 gaan we weer met hetzelfde enthousiasme voort en we hopen ook dan weer op u
te kunnen rekenen.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering
van de Historische Kring Eemnes d.d. 4 april 2019
Jan de Bruijn
Liesbeth Lemckert

(secretaris)

(voorzitter)
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