
Op 30 januari a.s. om 20.00 uur vindt de jaarvergade
ring van de H.K.E. plaats in het Hervormd Centrum 
aan het Torenzicht. Na afloop van de vergadering, die 
niet te lang zal duren, is er een interessante lezing 
door mevrouw Thera Coppens. 
Eind 1990 verscheen het boek "Baarnse lusthoven en 
hun bewoners" dat door Thera Coppens geschreven is. 
Hierin beschrijft ze o.a. uitvoerig de geschiedenis 
van Kasteel Groeneveld, dat zoveel verbindingen heeft 
gehad met de gemeente Eemnes. Op boeiende wijze ver
telt ze in het boek over de Ambachtsheren van Eem
nes, die op Groeneveld woonden. 

Op 30 januari zal ze ons vertellen over de historie 
van Groeneveld. Ze zal dat doen met een aantal dia's. 
Omdat ze voor haar boek veel onderzoek heeft gedaan, 
kunnen we u ervan verzekeren, dat het een interes
sante lezing zal worden! 

Bestuur H.K.E. 

Klederdrachten 

In dit kwartaalboekje willen wij u aan de hand van bij
gaande foto iets meer uit de doeken doen over de ma
nier waarop de werkgroep klederdrachten gegevens ver
zamelt, met name over de vrouwendracht. 
Wij werken met een inventarisatieformulier, waarop alle 
onderdelen van de dracht vermeld staan, van oorijzer 
en omslagdoek, tot kousen en onderrok. Van elk 
onderdeel wordt zoor zover bekend vastgelegd wat het 
materiaal is, wat de kleur is en wanneer het gedragen 
werd. Verder kunnen bijzonderheden genoteerd worden. 
Van groot belang vindt de werkgroep het te weten wat 
de godsdienst is, de plaats van herkomst van de 
vrouw/man en de tijd waarin het gedragen is staat op 
het formulier. 

Deze werkwijze wordt gevolgd bij het bechrijven van 
nog bestaande kleding, maar is ook goed toe te passen 
op foto's. 
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Bij deze foto horen de volgende gegevens: 

Livia Lankreijer 
Jos Eggenkamp 

Geertje Stoutenburg (1863-1908 ) 
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Inventar isat ieformulier vrouw/meisje 

Naam Geertje Stoutenburg 
geboren t e Eenmes 1863 
overleden t e Eemnes 1908 
godsdienst R.K: 
gegevens vanaf foto 
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