HISTORISCHE KRING EEMNES
Jaarverslag 2021
Algemeen
Net zoals in 2020 zijn dit jaar vanwege het Coronavirus en de daarmee verband houdende beperkende
maatregelen dit jaar heel veel activiteiten helaas niet doorgegaan. Dit feit loopt als een rode draad door dit
verslag en bij nagenoeg alle hieronder omschreven onderwerpen vindt u dat terug.
Zo kon de volgens de statuten vóór april 2020 verplichte Algemene Ledenvergadering niet doorgaan en is
deze door de situatie gedwongen gehouden op 23 september 2021.
Het bestuur is na deze vergadering het jaar verder gegaan in onderstaande samenstelling.
Bij de verkiezingen was aftredend en herkiesbaar D.E.C. Scherpenzeel. Ook was mevrouw N.E. Lemckert
(voorzitter) aftredend, echter niet herkiesbaar. Nieuw aantredend en verkiesbaar waren mevrouw M.M.
Hilhorst-Loerakker en B. Roodhart.
Voorzitter:
Mw. M.M. (Marga) Hilhorst-Loerakker (per 24 september 2021)
Vicevoorzitter:
H.A. (Henk) van Hees
Secretaris:
J.A. (Jan) de Bruijn
Penningmeester
mw. E.C.M. (Betsy) Seure-Van ’t Klooster
Bestuursleden:
B. (Bram) Roodhart, D.E.C. (Dick) Scherpenzeel en W. (Wiebe) van IJken.
In 2021 heeft het bestuur 6 keer vergaderd, waarvan 2 keer schriftelijk in combinatie met beeldverbinding.

Leden en vrijwilligers
Leden:
Het ledenaantal is in 2021 gedaald met 14 leden naar 729.
Verloop:
1-1-2021: Totaal aantal van 743 leden
-12 : Leden die in 2021 hebben opgezegd per begin 2021 (dus niet betaald in 2021) dus per 1 januari
2021 eigenlijk 731 echt betalende leden.
-15 : In de loop van 2021 opgezegd per einde 2021 (dus betaald voor 2021).
Reden vertrek van de 27 leden: 15x overlijden/ziekte, 5x iuderdom, 1x verhuizing buiten Eemnes, 6x geen
reden opgegeven
+12: Nieuwe leden in de loop van 2021 en betaald voor het hele jaar.
+ 1: Lid geworden in 2021 per 1-1-2022 (dus niet betalend in 2021).
Per 1-1-2022: 729 leden
Vrijwilligers:
Aantal vrijwilligers per 01-01-2021: 84
In 2021 vertrokken: Overleden: 4 Verhuisd: 1 Gestopt wegens gezondheid: 0
Nieuw: 7
Aantal per 31-12-2021: 86

Publieks- en ledenactiviteiten
Vanwege Corona zijn er zeer beperkt en vaak met beperkende maatregelen, zoals het bewaren van afstand
1,5m, gebruik mondkapjes, en/of beperkte groepsgrootte enkele publieks- en ledenactiviteiten ontplooid.
Genoemd genoemd kan worden:
29 mei : Presentatie Namenboek van Eemnes bij ‘De Deel’ Wakkerendijk 162 (ca. 30 personen)
11 juni: Onthulling nieuwe straatnaambordje Jhr. C. Röelllaan (ca. 35 personen)
11 september: Open Monumentendag, alleen RK Kerk en Oudheidkamer (resp. 53 en 28 personen)
18 september: Afsluiting tentoonstelling ‘6 jubilerende verenigingen’ in OHK (ca. 15 personen)
15 oktober: Bijdrage (presentatie oude foto’s Eemnessers vroeger en nu) tijdens jubileum BasBEL (ca. 50
personen)
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Deelname aan activiteiten en bezoek Oudheidkamer
De Oudheidkamer was tot 5 juni 2021 gesloten! Daarna was de ruimte onder restricties (ter voorkoming van
besmetting) elke zaterdag, geopend. Deze restricties waren –afhankelijk van de besmettingssituatie- o.a.:
géén ziekteverschijnselen, bij binnenkomst ontsmetten van de handen, onderlinge afstand van minimaal 1,5
m, gebruik mondkapje. Bezoek was mede mogelijk door de inzet van vele gastvrouwen en gastheren (uit
een groep van ca. 25 personen) die door Betsy Seure waren aangezocht en ingedeeld. Naast de dit jaar
zeer weinige bijeenkomsten van de werkgroepen, kwamen daar naar schatting slechts ca. 50 bezoekers
(490 in 2019 en 145 in 2020).
Buiten de Oudheidkamer had HKE, al of niet in samenwerking met anderen, ook nog talloze contacten, maar
minder dan in voorgaande jaren.
In de perioden dat het mogelijk was waren elke zaterdag in de Oudheidkamer vast aanwezig Henk van
Hees, Wiebe van IJken en Harry van der Voort 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 en is de vaste werkochtend
voor de werkgroepen Voorwerpen/Schenkingen, Documentatie en Foto’s Algemeen, die hun collecties
ordenen en documenteren van hun collecties. Vanwege de maatregelen en de risico’s is deze werkgroep
slechts ca. 10 maal met doorgaans 4 à 5 personen bijeen geweest. Daarnaast heeft de Werkgroep
Genealogie 5 werkbijeenkomsten gehad.

Samenwerking met andere organisaties
Naast de vaste activiteiten waren er activiteiten in samenwerking met andere organisaties:
 De Rotonde ontving 16 historische bijdragen in de rubriek ‘De Historische Kring Eemnes vertelt ....’.
 Met de gemeente Eemnes was reeds in 2018 overleg gestart tot het op kosten van de gemeente
plaatsen van 3 informatieborden langs de gemeentegrens Blaricum/Laren, nabij grenspalen, met
informatie over (het ontstaan) van deze grens en de aanwezige grenspalen. In maart 2021 zijn 2 borden
e
geplaatst en de daarvoor op 25 maart geplande onthulling kon vanwege Corona niet doorgaan. Het 3
bord langs de gracht ter hoogte van het speelbos heeft de gemeente nog niet geplaatst.
 De Rabobank clubactie, met voor de HKE wederom een mooi resultaat, leverde dit jaar een bedrag op
van € 1.014,58 voor de nieuwe beeldbank.
 De vaste tentoonstelling in het Huis van Eemnes betreffende de herdenking van 75 jaar bevrijding is
medio 2021 afgebroken en vervangen door een expositie met doeken over de Canon van Eemnes.
 Via Bouwbedrijf Theo van der Wardt zijn in de eerste week van december 2020 de beide toogdeuren
van de Oudheidkamer vervangen door nieuwe deuren. Deze zijn de zomer van 2021 geschilderd door
schildersbedrijf Van ’t Klooster uit Huizen in de huiskleur (gelijkend op bordeauxrood).

Jaarverslagen werkgroepen
De samenstelling van Werkgroepen in de volgende paragrafen geeft de situatie eind 2021 weer.
Kwartaalblad
Leden: Henk van Hees (redactie), Constant Tanghe (opmaak), Peter Bosman (ondersteuning bij opmaak) en
Ruud Ham (typografische vormgeving).
Het kwartaalblad kwam in jaargang 43 uit met vier nummers van resp. 64, 64, 64 en 64 pagina’s (totaal 256 ;
2020: 264). De gehele editie is voor de tweede keer in full colour en met aangepast (jubileum) logo
uitgevoerd door drukker Ditisdrukwerk Eemnes.
Onder meer de volgende inhoudelijke artikelen van verschillende auteurs zijn erin gepubliceerd: “Stijntje
Blok-Bogaard 100 jaar”, Boek Gerard Beentjes “Vrijheid is het mooiste woord”, “Kleermakers door de
eeuwen heen” (meerdere delen), “Bestuurders van Eemnes” (meerdere delen), “Eemnesser Namenboek te
koop”, “Wim Westerhuis als Eemnesser dorpsfotograaf”, Interviews met Ria Bruinekool, Marijcke Beel en
Henk Bokkers, “Geertruyd Jacobs van Eemnes als koloniste aan de oostkust van Amerika”, Visvereniging
“Klein maar dapper”, “De merklap van Jannetje Dijkman”, “Afscheid voorzitter Liesbeth Lemckert”, “Geboren
in Eemnes en opgenomen in het leger van Napoleon”, Emil Ludenpenning 2021 uitgereikt aan Jaap
Groeneveld”, “Open Monumentendag Eemnes”, “Belangrijke uitvinding bij de Ocrietfabriek”.
Jaarverslag Werkgroep Bebouwingsgeschiedenis 2021
Voorzitter: Rom van der Schaaf, lid Jos Bakker. In de database werden ruim 50 nieuwe inventarisnummers
ingevoerd, met onder andere foto’s van lang geleden gesloopte panden en opnamen van straatbeelden in de
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nieuwe woonbuurt Zuidpolder. Er was een HKE-publicatie over een vergeten belangrijke uitvinder bij de
Ocrietfabriek. Eind 2021 is het beheer van de inhoud van de database Bebouwing overgedragen aan Jos
Bakker.
Werkgroep Beeld en Geluid
Voorzitter (tevens bestuurlijk verantwoordelijk): Dick Scherpenzeel. Leden: Johan van Oostrum, Jaap
Frantsen, Kor van Es. De werkgroep is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er wordt 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.
Werkgroep Bibliografie
Voorzitter: vacant; leden: Rom van der Schaaf (trekt zich in de loop van 2022 terug als lid) en Harry van der
Voort. Bestuurlijk verantwoordelijk: Wiebe van IJken.
- Collectie Boeken:
De bibliotheek is in 2021 uitgebreid met 16 nieuwe boeken.
De catalogus wordt nog aangevuld met de laatste boeken die in december 2021 werden geschonken en
nieuwe pdf-file voor plaatsing op de website komt in januari 2022 beschikbaar.
- Collectie Tijdschriften:
Aan het indexeren van de tijdschriften die hiervoor in aanmerking komen is in 2021 verder gewerkt, maar bij
lange na niet afgerond. De index op de artikelen in het Tijdschrift van de HKE is ondergebracht in een
afzonderlijke index, bijgewerkt tot en met nr. 4 van 2021 en reeds beschikbaar gesteld voor plaatsing op de
website.
Werkgroep Documentatie
Voorzitter (tevens bestuurlijk verantwoordelijk): Jan de Bruijn. Leden: Jaap Groeneveld, Piet Hilhorst
(knipsels) en Marian Springer. De werkgroep is door de lockdowns slechts op ca. 10 dagdelen van 2 uur op
woensdagochtenden bijeen gekomen, samen met die van Voorwerpen, resp. Foto’s Algemeen. Sinds
2019 worden praktisch alleen nog nieuwe aanwinsten verwerkt. De hele index Documentatie is een grote
doorzoekbare pdf-file, die zijn diensten bewijst. Jan de Bruijn heeft zich met name gericht op het bestuurlijke
archief dat apart wordt beschreven. Piet Hilhorst, die thuis werkt, heeft de knipsels over Eemnes in 2021 uit
de Laarder Courant De Bel en de Gooi- en Eemlander verwerkt.
Werkgroep Eemnesser Klokkenluiders Gilde
e
Luidmeester (en contact bestuur): Jaap Frantsen. 2 Luidmeester: Cor Snel. Klokkenluiders: Piet Hilhorst,
Peter van Hofslot, Liesbeth Lemckert, Theo Rozenberg, Bert Snel, Henk van Hees, Nico Seure, Gert van
den Brink en Bram Roodhart.
De klokken van het Dikke Torentje werden in het totaal 16 maal handmatig geluid waarvan 12 keer volgens
luidschema. Die van de Nicolaaskerk werden 17 maal geluid waarvan 9 keer volgens luidschema en 8
keer voor bijzondere gelegenheden zoals rouw- en trouwdiensten.
Werkgroep Foto's Algemeen
Voorzitter: Ruud Ham. Leden Betsy Seure (tevens bestuurlijk verantwoordelijk), Greet Schotsman, Gerrie
Wiggerts (opnieuw), Toontje van ’t Pad Bosch (nieuw) en Jaap Groeneveld (contact ICT). De werkgroep
komt bijeen op woensdagochtenden, tegelijk met de werkgroep Documentatie en Voorwerpen. 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(tevens bestuurlijk verantwoordelijk): Henk van Hees. Leden: Cora Klaver-Jelles, Ria StoutenburgVos (is voor de werkgroep alleen actief met het indexeren van geboortekaartjes en
huwelijksaankondigingen), 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 zijn ook de scans daarvan toegevoegd. Een
begin is gemaakt met het inventariseren van allerhande genealogische documentatie. De leden van de
werkgroep hebben ook artikelen geschreven voor het kwartaalblad.
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Werkgroep ICT
Voorzitter (tevens bestuurlijk verantwoordelijk): 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. We zijn als HKE aangesloten bij het landelijke Netwerk
Digitaal Erfgoed om te leren van hoe anderen digitale informatie bewaren en ter beschikking stellen en
hebben een aantal workshops gevolgd over het beheer en ontsluiten van collecties. In 2021 zijn we
begonnen met het kijken naar de mogelijkheden van het opzetten van een beeldbank en vervanging van
onze huidige database door een systeem dat via het internet te gebruiken is.
Werkgroep Interviews
Voorzitter (tevens bestuurlijk verantwoordelijk): Henk van Hees. Leden: Gerard Beentjes, Bert Snel en Peter
Springer. De werkgroep heeft in 2021 twee grote interviews en drie vrijwilligersinterviews verzorgd voor het
kwartaalblad
Werkgroep Streekdracht
Betsy Seure en per november 2021 Marga Hilhorst (tevens bestuurlijk verantwoordelijk), Jos Eggenkamp en
Livia van Eijle. Nog steeds wordt aanvulling met geïnteresseerde leden 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: Dick Scherpenzeel (voorlopig), met (tijdelijk) hulp van op afroep beschikbare vrijwilligers.
We zijn aan het nadenken over hoe de werkgroep in te richten en zijn op zoek naar nieuwe leden voor de
werkgroep. Door Corona is de tentoonstelling over de 6 jubilerende Eemnesser verenigingen langer blijven
staan dan gebruikelijk. In september hebben we de tentoonstelling in klein gezelschap afgesloten.
De voorbereidingen voor de tentoonstelling met foto's uit en naar aanleiding van het Eemnesser Namenboek
zijn daarna gestart en begin 2022 is de expositie geopend.
Werkgroep Voorwerpen
Voorzitter: Hein van Roij. Leden: Bram Roodhart (tevens bestuurlijk verantwoordelijk), Jaap Groeneveld.
Bram Roodhart wordt ingewerkt. De leden hebben in 2020 door de lockdowns slechts ca. 10 dagdelen van 2
uur gewerkt aan de registratie van schenkingen en voorwerpen. De grote controleslag die al een aantal jaren
loopt in verband met de nieuwe database, is in 2021 door Corona nog niet helemaal af. Nieuwe schenkingen
worden lopend verwerkt. Jaap Groeneveld verzorgt nu de foto’s van nieuwe voorwerpen en waar die nog
ontbreken.
Werkgroep Website en Nieuwe Media
Webmaster Ruud Ham. Leden: Jan Out, Herman Zoetman (alleen opzet Nieuwe Media), Marga Hilhorst
(tevens bestuurlijk verantwoordelijk). De website is in 2016 geheel vernieuwd en wordt regelmatig
geactualiseerd. De HKE kan gevolgd worden op Facebook en Twitter. Het ten volle benutten van deze nieuw
media blijft een punt van aandacht.
Over 2021 hebben we circa 30.000 bezoekers gehad die gemiddeld circa ruim twee pagina’s hebben
bezocht. Het jaar daarvoor waren er een kleine 25.000 bezoekers die gemiddeld twee tot drie pagina’s
hebben bezocht. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er soms onverklaarbare pieken zijn in het aantal
bezoekers, wat meestal ongewenst verkeer betekent. In 2021 zijn de alle ooit (tot 2019) verschenen
kwartaalbladen (geheel op de website geplaatst.

Overige activiteiten
Ook 2021 was vanwege Corona wat betreft activiteiten een zeer rustig jaar. Genoemd kunnen worden:
Vlaggenactie:
In vervolg op 2020 zijn in 2021 toch weer 10 grote vlaggen verkocht. Daarnaast zijn ook kleinere formaat
vlaggen in het formaat 10x20 besteld en daarvan zijn er dit jaar 248 verkocht.
Verkoop Namenboek van Eemnes
In 2020 is door een aantal leden intern stevig doorgewerkt aan het Eemnesser Namenboek, waarvoor
onderzoek is gedaan naar (bijna) vergeten benamingen van stukken grond, landerijen, wateren, straten,
paden en huizen. Van dit in 2021 in eigen beheer uitgegeven boek zijn dit jaar in totaal 365 ex. verkocht,
waarvan 50 aan de gemeente.
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Tenslotte
Zonder leden, vrijwilligers, vrienden en sponsors kan de HKE niet bestaan. Het bestuur dankt allen voor hun
enthousiasme, bijdragen en inzet, ondanks dat we dit jaar maar beperkt een beroep op u hebben kunnen
doen. We hopen dat 2022 in dat opzicht weer een ‘normaal’ jaar gaat worden en we weer daadwerkelijk op u
een beroep kunnen doen!

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering
van de Historische Kring Eemnes d.d. 7 april 2022
Jan de Bruijn

(secretaris)

Marga Hilhorst

(voorzitter)
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