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HISTORISCHE KRING EEMNES 
 

Jaarverslag 2019 
 

Algemeen 
Het bestuur is dat jaar ingegaan met onderstaande samenstelling.  
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 stelden de periodiek aftredende bestuursleden zich 
herkiesbaar en werden zonder tegenkandidaten herkozen. Aftredend en herkiesbaar stelden zich mevrouw 
N.E. Lemckert en de heren J.J. Groeneveld (voor één jaar) en D.E.C. Scherpenzeel.  
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 ledenaantal is in 2019 gelijk gebleven aan vorige jaar en gestabiliseerd op 753. 
Verloop: 
1-1-2019: 753 leden 
-  7 : Leden die in 2018 nog niet hadden betaald en na herinnering ook niet meer.  
-  7 : Leden die in 2019 hebben opgezegd per begin 2019 (dus niet betaald in 2019) dus per 1 januari 2019 
eigenlijk 739 echt betalende leden. 
-23 : In de loop van 2019 opgezegd per einde 2019 (8x overlijden/ziekte,15x zonder reden). 
+35: Nieuwe leden in de loop van 2019 en betaald voor het hele jaar. 
+  2: Lid geworden in 2019 per 1-1-2020 (dus niet betalend in 2019). 
Voor de HKE zijn per 31 dec. 2019 86 vrijwilligers actief in het bestuur en één of meerdere werkgroepen. In 
totaal 2 vrijwilligers zijn gestopt en 4 hebben zich aangemeld, terwijl hier en daar ook wisseling van activiteit 
plaats vond. 
 

Publieks- en ledenactiviteiten  
De volgende publieks- en ledenactiviteiten werden in de loop van 2018 ontplooid: 
5 januari * Nieuwjaarsborrel HKE in Oudheidkamer (ca. 40 personen). 
15 februari * Reünie met oud (bestuurs)leden (ca. 65 personen) 
16 februari * Opening nieuwe tentoonstelling in het kader van 40 jarig bestaan HKE (ca. 40 personen) 
5 april Algemene Ledenvergadering (ca. 60 personen) met aansluitend een presentatie van Fijtje 

Heek van de bakkerij van haar vader op Wakkerendijk 3 met vertoning van een zwart-wit film 
gemaakt rond 1976(toen ca. 100 personen aanwezig)  

27 april * Koningsdag: Oudheidkamer (42 personen); aan inkomsten leverde dat op 32 
gemeentevlaggen á € 12,50 per stuk en daarnaast wegens verkoop boeken e.d. € 109,-. 

11 mei Gemalendag, ondersteuning openstelling gemaal (aantal bezoekende personen niet bekend) 
24/25 mei  Anjercollecte: totale opbrengst ca. € 908,55, waarvan de helft voor HKE. 
19 juni  Gooise Wandel Vierdaagse: Aangezien de route niet nabij de OHK liep is er zeer beperkt 

aanloop (nog géén pot koffie!) geweest.  
11 juli Bestuursuitje met bezoek kasteel Haarzuilens met afsluitend diner e.e.a. voor eigen 

rekening. 
6-15 sept. Feestweek in Eemnes. Bezoek OHK in deze week 60 personen. Hele voorraad van 300 

vlaggen verkocht. 
14 september  Open Monumentendag. Viel dus in de feestweek en ditmaal was de toren niet open. Er zijn 

in totaal 271 bezoekers geweest, verdeeld over Sluis (140), Dikke Torentje (51), NH Kerk 
(35) en RK Kerk (45).  

28 september *  Opening tentoonstelling ‘Beelden van Eemnes’ in OHK (ca. 50 personen). 
11 oktober Medewerkersavond met presentaties van Rom v.d. Schaaf en W. van IJken waarin de NH 

Kerk centraal stond (ca. 30 personen). 
7 november Herfstavond in De Hilt van H. Michielse over begraven en cremeren ook in relatie tot 

Eemnes (ca. 30 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 Betsy Seure werden aangezocht en ingedeeld. Naast bijeenkomsten van de 
werkgroepen, kwamen daar naar schatting ca. 490 bezoekers (575 in 2018), waarvan ca. 237 op vijf 
bijzondere dagen (zie * hierboven).  
Buiten de Oudheidkamer had HKE, al of niet in samenwerking met anderen, ook nog talloze contacten. 
 
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 11 
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. Voorts is met het Feestcomité samengewerkt waarbij het comité 
gebruiken kon maken van onze historische expertise v.w.b. gebruik van foto’s, de opmaak van een uit te 
brengen spel kaarten, koop/gebruik van door de HKE aangeschafte  gemeentevlaggen 

 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 in 2018 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. Eind 2019 is zijn de borden door de gemeente 
besteld en zal plaatsing begin 2020 plaatsvinden. 

 De Rabobank clubactie, waarbij HKE wederom een hoog resultaat, een bedrag van € 1.210,53, behaald.  

 Op instigatie en met steun van de gemeente is in samenwerking met de programmaraad van het Huis 
van Eemnes een kleine expositie in het HvE voorbereid ter herdenking van 75 jaar bevrijding. 

 Informatieverstrekking en samenwerking met een door het Rijk ingestelde werkgroep inzake de 
mogelijke berging van resten van een tijdens WO2 in Eemnes neergekomen vliegtuig. 

 

Jaarverslagen werkgroepen 
De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2019 weer. 
 
Kwartaalblad 
Leden: Henk van Hees (redactie), Hans van Gelder (opmaak), Peter Bosman (ondersteuning bij opmaak) en 
Ruud Ham (typografische vormgeving). 
Het kwartaalblad kwam in jaargang 41 uit met vier nummers van resp. 64 64, 72, en 72 pagina’s (totaal 272; 
2018: 264). De gehele editie is voor het eerst in full color en met aangepast (jubileum) logo uitgevoerd. 
 
Onder meer de volgende inhoudelijke artikelen van verschillende auteurs zijn erin gepubliceerd: Henk van 
Hees, “Bakkers door de eeuwen heen”(deel 7) en “Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen” (delen 1 
t/m3); Jaap Groeneveld “Zoon bemanningslid C26 bezoekt HKE”; Henk van Hees “Oostenrijkse kinderen in 
Eemnes (delen 1 t/m3); Jan Delfgou, “Eemnesser Gymnastiek Vereniging 50 jaar; Henk van Hees, Harry van 
der Voort, Wiebe van IJken, “Eemnes en de eerste wereldoorlog”; Evert van Andel’”Wakkerendijk 27”; Corrie 
Warmenhoven, Eline Lemstra, Willem Verhoog, Liesbeth Lemckert, Jan Manten, Johan van Oostrum, 
Douwe van Linge, Toontje van ’t Pad Bosch-de Bekker, “HKE-leden schrijven over 40 jaar Eemnes 1979-
2019”; 
 
Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis 
Voorzitter: Rom van der Schaaf. Lid tot september 2019: Evert van Andel. Evert onderzocht de geschiedenis 
van de pand Wakkerendijk 27 en publiceerde daarover. Rom van der Schaaf maakte beschrijvingen bij ca. 
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300 oude foto’s en bracht die inde database Bebouwing. Daarvan zijn vooral belangrijk de collectie Wim 
Westerhuis (foto’s van 1932 tot 2000) en collectie Van Ogtrop (foto’s ca. 1940). 
 
Werkgroep Beeld en Geluid  
Voorzitter: Dick Scherpenzeel. Leden: Johan van Oostrum, Jaap Frantsen. De werkgroep is nog steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er 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 (sommige zijn zelfs niet meer leesbaar!). 
Tevens wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het opnieuw, maar met een betere kwaliteit, 
digitaliseren van films in ons bezit. Daarmee zijn 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. De werkgroep heeft: 
- 12 nieuwe boeken toegevoegd aan de bibliotheek; 
- de catalogus Boeken in geheel bijgewerkt en op de website geplaatst; 
- de index op het tijdschrift is geheel bijgewerkt tot en met nr. 4 van 2019 en op de website geplaatst 
- een begin gemaakt met het maken van een catalogus van de collectie periodieken 
 
 
Werkgroep Documentatie 
Voorzitter: Jaap Groeneveld. Leden: Jan de Bruijn, Piet Hilhorst (knipsels) en Marian Springer. De 
werkgroep is op ca. 35 dagendelen van 2 uur op woensdagochtenden bijeen gekomen, samen met die van 
Voorwerpen, resp. Foto’s Algemeen. In december 2019 is alle achterstand ingelopen terwijl tevens nieuwe 
aanwinsten zijn verwerkt. De hele index Documentatie is in een grote doorzoekbare pdf-file, die steeds meer 
zijn diensten bewijst. Jan de Bruijn heeft zich met name gericht op het bestuurlijke archief dat apart wordt 
beschreven. Piet Hilhorst, die overigens thuis werkt, heeft de knipsels over Eemnes in 2019 uit de Laarder 
Courant De Bel en de Gooi- en Eemlander verwerkt.  
 
 
Werkgroep Eemnesser Klokkenluiders Gilde 
Luidmeester: Jaap Frantsen. 2

e
 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 ,Hans van Gelder en (nieuwe luider) Bram Roodhart . De klokken van het Dikke Torentje werden in het 
totaal 19 maal handmatig geluid waarvan 12 keer volgens luidschema en 7 maal voor bijzondere 
gelegenheden. Die van de Nicolaaskerk werden 16 maal geluid waarvan 8 keer volgens luidschema en 8 
keer voor bijzondere gelegenheden zoals rouw- en trouwdiensten,  
 
 
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, locaties 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, Ria Stoutenburg-Vos, 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 de grote verzameling bidprenten in onze database opgenomen en nu zijn 
ook 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). Lid: André Bos. We zijn nog steeds op zoek naar extra mensen met 
kennis. André Bos heeft zich in 2019 aangemeld om mee te denken over verdere ontwikkeling van de IT 
voor de HKE. Een mogelijke kandidaat om te helpen met de HKE database (MS Access expert) moest 
helaas voorlopig afhaken, maar we zijn ondertussen in gesprek met nog een andere kandidaat voor deze rol. 
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Werkgroep Interviews 
Voorzitter: Henk van Hees. Leden: Jan Delfgou, Peter Springer en Bert Snel. In totaal zijn 4 interviews 
geplaatst in het kwartaalblad. 
 
Werkgroep Streekdracht 
Betsy Seure (contact), Jos Eggenkamp en Livia van Eijle. Nog steeds wordt aanvulling met geïnteresseerde 
leden wordt nagestreefd. Eind 2017 zijn besluiten genomen voor verbetering van de conservering van 
kleding. Echter, om reden van tijd en ruimtegebrek is de afgelopen periode slechts een gedeelte uitgevoerd. 
 
Werkgroep Tentoonstellingen 
Voorzitter: Bart Nouwens. Lid: Ruud Ham. Vanaf 2 juni tot einde januari 2019ptember 2017 liep de 
tentoonstelling “Eemnes in de Eerste Wereldoorlog” dat inhoudelijk en wat betreft materiaal is voorbereid 
door Henk van Hees en Wiebe van IJken. Aansluitend werd in het kader van ons 40 jarig bestaan de eerste 
‘deel’ voorstelling geopend op 16 februari over 40 jaar KHE. Deze werd op 28 september 2019 opgevolgd 
door de volgende tweede ‘deel’ voorstelling “Beelden van Eemnes”, waarin de foto’s van de fotowedstrijd 
waren opgenomen, in combinatie met afbeelden van o.a. schilder W. Noordijk van verschillende locaties in 
Eemnes door de jaren heen. De uitvoering was zoals gebruikelijk geheel verzorgd door Bart en Ruud.  
 
Werkgroep Voorwerpen  
Voorzitter: Hein van Roij. Leden: Jaap Groeneveld (contact bestuur). De leden hebben in 2019 ca. 35 
dagdelen van 2 uur gewerkt aan de registratie van schenkingen. De grote controleslag die al een aantal 
jaren loopt in verband met de nieuwe database nadert zijn voltooiing en is naar verwachting medio 2020 
gereed. Nieuwe schenkingen worden lopend verwerkt. Dick Beekman helpt met foto’s van nieuwe en 
voorwerpen en waar die nog ontbreken.  
  
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 2019 regelmatig geactualiseerd. De website kan 
gevolgd worden op Facebook en Twitter. Het ten volle benutten van deze nieuw media is een punt van 
aandacht. Over 2019 hebben bijna 21.000 bezoekers bijna 57.000 bezoeken gebracht (in 2018 ca. 30.000 
bezoeken). Begin 2020 zal de inhoud van de kwartaalbladen (ouder dan 2 jaar) op de website worden 
geplaatst. 
 

Overige activiteiten 
In 2019 is 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. “Ontdekker” en onderzoeker van dit feit, Jaap 
Groeneveld heeft hieraan een doorwrocht artikel ‘Op zoek naar Eemnes in 1269’ gewijd, dat hij tijdens de 
Feestweek in Eemnes op 14 september als afsluiting van de allegorische optocht heeft aangeboden aan 
burgemeester R. van Benthem en voorzitter van de HKE Liesbeth Lemckert. 
 
 

Tenslotte 
Zonder leden, vrijwilligers, vrienden en sponsors kan de HKE niet bestaan. Het bestuur dankt allen voor hun 
enthousiasme, bijdragen en inzet. In 2020 gaan we hiermee op dezelfde wijze 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. 5 november 2020 
Jan de Bruijn        Liesbeth Lemckert 

 
 

(secretaris)        (voorzitter) 


