
Van de redactie 

De sluiting van het Bensdorpconcern staat voor de deur. Vandaar deel I van een 
wat uitvoeriger artikel over het sinds 1884 ook in Bussum gevestigde bedrijf. 
Nel Krijnen dook diep in de negentiende eeuw en haalde belastingperikelen uit 
die tijd boven water. 
Voorts staat in mei 2003 het honderdjarig jubileum van Allen Weerbaar voor de 
deur. Een der oprichters was L.F.M. Bensdorp. Hij was van 1903-1906 voorzitter 
en werd in 1906 tot erelid benoemd. 
Mevrouw Eskens-Scheer schrijft over het woongebied De Kaap. 

Rectificaties 

[ l ]  In het verslag Algemene Ledenvergadering 2002 zit een lacune. Na de ver- 
melding van het boerderijenproject is een gedeelte tekst weggevallen. Hier volgt 
de volledige tekst: 

"Verschillende werkgroepen zijn bezig met de voorbereiding van 'honderd jaar 
Prins Hendrikpark' en het boerderijenproject. Dit is een initiatief van TVE met 
als doel alle boerderijen tussen Vecht en Eem te inventariseren. 
Natuurlijk worden ook de contactavonden vermeld met interessante bijdragen 
over de toekomst van de watertoren (door Michiel Haas) en het Wilhelmus (door 
de heer Petri). 
De ledenadministratie werd overgebracht naar de Huizenveg en het archief wordt 
optimaal georganiseerd. 
Eind 2001 werd een enquête gehouden onder de leden van de HKB. Met de 
wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Langere openingstijden 
van de Documentatie aan de Huizenveg, thans iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00, 
zijn niet haalbaar." 

[TI] J.M. van Eijden van de Nwe 's-Gravelandseweg 2 berichtte de volgende cor- 
recties in het Van Eijden-artikel: 
[eerste kolom p. 2 l] Het sterfjaar van Gijsbert van Eijden is 1904 (de vermelde 
datum 22 april 1947 is de sterfdatum van zijn dochter) en hij was geen schoen- 
maker. 
[tweede kolom p. 211 "Bertot": lees Butot. 
Van de vijf zonen [in dezelfde kolom] werd ook Joop schoenmaker, wat "in het 
kader van het artikel best vermeld had mogen worden". 
[pagina 231 Bakker Piet van Eijden is wel degelijk familie: "ook hij stamde (in 
zesde generatie) af van de in het begin van het artikel genoemde Rijk Teunisz van 
Eijden (1 725- 1776)". 
In het onderschrift van illustratie 7 dient bij de achterste drie personen "v.1.n.r" 
gelezen worden als van rechts naar links. 
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