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Stichting Tussen Vecht en Eem 

 

Jaarverslag 2016 
 

Activiteiten 

 

Emil Ludenpenning en- lezing 
De uitreiking van de Emil Ludenpenning, georganiseerd door de Stichting Stad en Lande van 

Gooiland, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en 

het Goois Natuurreservaat, vond plaats op vrijdag 29 april  in het Stadhuis van Naarden. De 

penning en de oorkonde werden toegekend aan Henk Michielse voor de bijzondere wijze, 

waarop hij zich heeft ingezet voor de geschiedenis van het Gooi, onder meer als voorzitter 

van TVE en als hoofdredacteur van het tijdschrift van TVE, als auteur en redacteur van 

artikelen en uitgaven, als spreker en als medeorganisator van het Historisch Café in Naarden 

en de cursus Gooiologie. 

Karen Heerschop, lid van de commissie Emil Ludenpenning en bestuurslid van de Stichting 

Stad en Lande van Gooiland las het juryrapport voor en reikte de penning en oorkonde uit. 

De Emil Ludenlezing met de titel Wat je niet ziet bestaat niet! werd verzorgd door Leo 

Jansen, voormalig wethouder te Laren en ijveraar voor het levend houden van de Larense 

geschiedenis. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Huygens Duo. 

 

Open Dag Tussen Vecht en Eem 
Ruim 90 belangstellenden bezochten op zaterdag 1 oktober de Open Dag van TVE, die was 

georganiseerd door TVE en de Historische Kring Weesp. 

Als thema was gekozen Sociale gevolgen van industrie tussen Vecht en Eem 1900-1970.  

 Het ochtendprogramma vond plaats in het Stadhuis van Weesp, waar voorzitter van TVE Jan 

Vollers de gasten welkom heette. Wethouder Peter Eijking verrichtte de opening en vertelde 

over de achtergronden van het Stadhuis. Eerste spreker Henk Michielse ging in zijn lezing in 

op industrialisatie en sociaal- culturele veranderingen in het gebied tussen Vecht en Eem. 

NRC-journalist Bernard Hulsman beschreef in zijn presentatie Nirwana aan de Vecht en 

andere arbeidersparadijzen de architectuur van de Nederlandse volkswoningbouw. Tot 

besluit van het ochtendprogramma liet Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring 

Weesp de gasten genieten van enkele historische reclamefilmpjes van Van Houten’s 

Chocoladefabriek. 

Na de lunch bij café- restaurant “Aaltje” startten de excursies. De grootste groep scheepte zich 

in voor een vaartocht in de Dame van Amstel over de Vecht, terwijl twee kleinere groepen 

deelnamen aan een stadswandeling, resp. een bezoek aan de korenmolen De Vriendschap.  

De geslaagde dag, die onder prima weersomstandigheden plaats vond, werd afgesloten bij 

“Aaltje” onder het genot van een glaasje met bijbehoren. 

 

TVE tijdschrift  
De redactie bracht vier nummers uit, waaronder een speciaal dik nummer over het thema van 

de Open Dag: Sociale gevolgen van industrie tussen Vecht en Eem  Op 14 september werd het 

eerste exemplaar in ontvangst genomen door Lisette Zijp, directeur van het Museum Weesp 

en Peter Eijking, wethouder Kunst en Cultuur.  
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Door het vertrek van Anne Medema als archivaris in Naarden werd zijn functie in de redactie 

vacant. Niels van Driel, zijn opvolger als archivaris, heeft hem in de redactie opgevolgd.  

 

 

Nieuwe initiatieven 
Op uitnodiging van de archivaris van het Stads- en Streekarchief (nu: Gemeentearchief 

Gooise Meren en Huizen) te Naarden heeft TVE in 2014 het initiatief genomen om samen met 

organisaties uit Bussum, Naarden en Muiden publieksactiviteiten te ontwikkelen, zodat de 

burgers van de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren elkaar leren kennen. Onder de titel 

Ken uw nieuwe buren zijn er kaarten gemaakt voor wandel- en fietstochten en zijn er 

bustochten georganiseerd langs interessante objecten. De activiteiten startten in 2015, maar 

liepen door in 2016. 

Bustochten vonden dit jaar plaats op 12 en 19 maart, 9 april en 17 en 30 augustus. 

De rondreizende tentoonstelling, waarbij aandacht wordt besteed aan markante gebouwen, 

landelijk bekende personen en de geschiedenis van de drie gefuseerde gemeenten, is in het 

afgelopen jaar in 15 openbare ruimten, zoals wijkcentra, bibliotheken, (voormalige) 

gemeentehuizen, zorgcentra en kerken in Muiden, Muiderberg, Bussum en Naarden te zien 

geweest. 

De Stichting Omgevingseducatie heeft ervoor gezorgd dat in die periode scholen de 

tentoonstelling bezochten en heeft hierop aansluitend lesbrieven voor de scholieren 

vervaardigd. 

Het project werd in aanwezigheid van wethouder Van Meerten-Kok op 28 oktober in het 

Stads- en Streekarchief afgesloten. 

 

Werkgroepen 
De werkgroep voor uitwerking van het thema Interieurs als spiegel van de materiële cultuur 

is in 2016 regelmatig bij elkaar geweest om de deelonderwerpen vast te stellen. 

 

Andere activiteiten 
- De website en Facebook van TVE worden goed bezocht. 

- Gooiologie : Het samenwerkingsverband van de Vrienden van het Gooi, de Stichting 

Omgevingseducatie en TVE heeft in het voorjaar een verdiepingscursus georganiseerd met als 

thema Geschiedenis tussen Vecht en Eem. Van veenontginningen tot moderne tijden (12
e
-20

e
 

eeuw). In het najaar vond de verdiepingsleergang Water tussen Vecht en Eem plaats.  

- Historisch Café Naarden: TVE-vertegenwoordigers waren in samenwerking met het 

Comeniusmuseum, de Vereniging Vestingstad en het Stads- en Streekarchief weer actief bij 

het organiseren  van lezingen op diverse locaties in Naarden op 19 januari, 15 maart, 17 mei, 

20 september en 15 november. 

  

 

Het Algemeen Bestuur als netwerkorganisatie 
-Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40 historische instellingen belegt TVE jaarlijks  

vergaderingen van het Algemeen Bestuur, waaraan afgevaardigden van de organisaties 

deelnemen. Een vast onderdeel van elke vergadering is een Tour de ronde, waarbij actuele 

informatie over activiteiten van  de verschillende historische verenigingen wordt gegeven en 

ook uitgewisseld. 

-De eerste vergadering op woensdag 16 maart werd gehouden in De Hilt te Eemnes. Hans van 

der Linden, directeur van het Comenius Museum hield een boeiende voordracht over de 

levensloop en het erfgoed van Comenius onder de titel Comenius, man met een missie. Daarna 

werd uitgebreid aandacht besteed aan de voorgestelde aanpassing van de statuten van TVE. 
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Na toelichtingen van Ed van Mensch en notaris Meijer stemde de vergadering in met het 

voorstel om de voorliggende concept-statuten definitief te maken en deze voor goedkeuring 

voor te leggen aan de volgende AB-vergadering in november 2016. 

Het jaarverslag, de financiële stukken en het Activiteitenplan voor het komende jaar werden  

besproken en goedgekeurd.  

-De tweede vergadering vond plaats in de Infoschuur te Hilversum op 16 november. 

Sander Koopman, voorzitter van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN 

Naerdincklant hield hier een zeer gewaardeerde voordracht over de activiteiten van de 

vereniging en het project De inventarisatie van de Gooise en Baarnse grafheuvels.  

Er werd een nieuw lid van TVE verwelkomd. Met algemene stemmen werd het verzoek van 

de Stichting Geopark Gooi en Vecht om lid te worden van TVE gehonoreerd. 

In vervolg op de afspraken tijdens de vorige vergadering werden de nieuwe statuten ter 

goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. Tevens werden de voor de voortgang benodigde 

stukken besproken. De aanwezige leden stemden in met de nieuwe statuten en de 

bijbehorende stukken, zoals het voorstel voor afhandeling van de verdere voortgang door 

leden van het huidige DB, het reglement, deelnemersovereenkomst, rooster van aftreden. 

Aangezien niet alle AB-leden aanwezig waren, kon volgens de huidige statuten geen besluit  

worden genomen over de nieuwe statuten. Hiervoor moest een nieuwe vergadering worden 

uitgeschreven. De aanwezige leden machtigden het bestuur om namens hen op deze extra 

vergadering in te stemmen met de nieuwe statuten. 

-Op 13 december vond de extra vergadering plaats in de Infoschuur. Het besluit tot 

aanpassing van de statuten werd genomen met een meerderheid van meer dan de vereiste ¾ 

van de uitgebrachte stemmen.  

-In samenwerking met de HHK “Albertus Perk” heeft TVE actie genomen tegen de beperking 

van de openingstijden van het Streekarchief te Hilversum. Met vertegenwoordigers van de 

gemeente Hilversum werd overleg gevoerd over het roerend erfgoed, waarbij gesproken is 

welke plaats het Streekarchief moet innemen bij het bekendheid geven aan en het beschermen 

van het Cultureel Erfgoed in de regio. Ook het beheer van de Collectie Hilversum (de 

voormalige collectie van het Goois Museum/ Museum Hilversum) kwam hierbij aan de orde. 

 

Dagelijks Bestuur  
Het DB kwam in 2016 in acht reguliere vergaderingen bijeen en er had één vergadering met 

de redactie van het TVE-tijdschrift plaats. Joris Cammelbeeck nam namens de redactie zitting 

in het bestuur van TVE als opvolger van Hans Mous. 

In het verslagjaar is in samenwerking met notaris René Meijer, Maria Boersen, André Mascini 

en Ewoud Doyer veel tijd besteed aan de voorbereidingen voor het aanpassen van de statuten 

om deze te laten voldoen aan de huidige normen.  

DB-leden waren actief bij gelegenheden, waarbij de mogelijkheid werd gegeven om meer 

bekendheid aan TVE te geven zoals het Sluis-en-bruggenfeest te Weesp van 25 t/m 27 

augustus en het Huizer Havenfestival op 17 september. Verder was het bestuur aanwezig bij 

gelegenheden, waar  historisch en cultureel erfgoed onder de aandacht werd gebracht, zoals 

het symposium in de Grote Kerk te Naarden over het beheer en restauratie van vestingwerken 

op 15 november. Acte de présence werd o.a. gegeven  bij de Comeniusdag op 2 april, de 

opening van de tentoonstelling Buitenbeeld te Huizen op 15 april, de afscheidsreceptie van 

Anne Medema op 26 mei, de uitreiking van het eerste exemplaar van de publicatie Dichter bij 

de stad: een poëtische wandeling door Naarden-Vesting op 22 oktober, de presentatie van het 

Levensboek van de Historische Kring Nederhorst den Berg op 17 december. 

 

 

Jan Siebenga, secretaris TVE  


