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Tussen Vecht en Eem 

 

 

Jaarverslag 2017 
 

 

Evenementen 

 

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 21 april in de Infoschuur te Hilversum. De 

penning en de oorkonde werden dit jaar toegekend aan de 350 vrijwilligers van het Goois 

Natuurreservaat voor hun bijzondere inzet voor het behoud van het cultuurlandschap en het in 

stand houden van het natuurschoon in het Gooi.  

Hans Metz, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Gooi, las het juryrapport voor en 

reikte de penning en oorkonde uit aan Wouter van Nugteren, die dit namens de vrijwilligers 

onder dank aanvaardde.  

Bioloog Jaap Mulder hield de Emil Ludenlezing met de titel Dassen en dassenvoorziening in 

het Gooi. Het Riverside Trio verzorgde de muzikale intermezzo’s. 

 

Open Dag Tussen Vecht en Eem 
Ruim 80 belangstellenden bezochten op zaterdag 13 mei de Open Dag van TVE, die was 

georganiseerd door TVE en de jubilerende Historische Kring Blaricum, die zijn zevende 

lustrum vierde. 

Als thema was gekozen Kunst in Blaricum-kunstenaars en architecten in de 20
ste

 eeuw.  

De ontvangst en het ochtendprogramma vonden plaats in het Vitusgebouw te Blaricum. 

Jan Vollers, voorzitter van TVE, heette de aanwezigen van harte welkom, waarna de 

burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart, de opening verrichtte. Ze feliciteerde de 

Historische Kring met het jubileum en prees de vereniging voor de inspanningen om de 

historie van het dorp levend te houden. Eerste spreker Lien Heyting, oud-redacteur van NRC 

Handelsblad, ging in op de kunstenaars en De Stijl in Blaricum. Vervolgens beschreef 

kunsthistorica Diana Kostman aan de hand van vele lichtbeelden de kunstenaars en hun werk 

in Blaricum. Het ochtendprogramma werd op bijzonder wijze muzikaal afgesloten in het 

nabijgelegen gemeentehuis door Jacob Bogaart, die op de vleugel Proeven van Stijlkunst van 

componist Jakob van Domselaer ten gehore bracht.  

Na de aspergelunch in het Vitusgebouw was het tijd voor de excursies. Zo was er een 

wandeling langs kunstenaarswoningen en ateliers. Een andere excursie voerde langs fraaie 

panden, waarvan vele door architect Rueter waren ontworpen. Voor de derde excursie werden 

de deelnemers per huifkar langs interessante woningen en ateliers vervoerd. De dag werd 

besloten in het Vitusgebouw, waar een drankje en een hapje werd geserveerd.  

De Historische Kring Blaricum en TVE kunnen terugkijken op een geslaagde dag met 

bijbehorende weersomstandigheden.  

 

Excursie fort Vechten 
-Op 30 september werd door TVE een excursie georganiseerd naar fort Vechten te Bunnik. 
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Na een comfortabele reis per autobus werd het gezelschap ontvangen door de directeur van 

het museum, Elganan Jelsma, waarna Bas Kreuger, voormalig directeur van het 

Vestingmuseum te Naarden, een boeiende lezing verzorgde over de geschiedenis van de 

Waterlinie. Tijdens het museumbezoek kon een ieder  middels een virtual reality techniek een 

vlucht maken over de waterlinie. 

 

Nieuwe statuten en bestuursvorm  

   
-Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40 historische instellingen placht TVE jaarlijks  

vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) te beleggen, waaraan afgevaardigden van de 

organisaties deelnemen. Aangezien deze bestuursvorm niet praktisch is, de statuten verouderd 

zijn en niet voldoen aan de eisen, die de ANBI-status aan TVE stelt, zijn de statuten 

aangepast. 

Vanaf 2015 is er met RijksBredius notarissen gewerkt aan nieuwe statuten, die op 16 februari  

2017 zijn gepasseerd. Het voormalige AB werd daardoor vervangen door een Deelnemersraad 

(DR), waarin de historische organisaties zijn vertegenwoordigd. Overeenkomstig deze nieuwe 

statuten zijn er deelnemersovereenkomsten gesloten met historische verenigingen. Een aantal 

organisaties, waaronder musea, heeft geen deelnemersovereenkomst gesloten, maar wordt  

sympathisant of adviseur. 

Tevens is een aangepast Reglement opgesteld. 

Het “Dagelijks Bestuur” is vervangen door een zevenkoppig Bestuur, waarin DR-

vertegenwoordigers twee plaatsen bezetten.  

 

TVE tijdschrift  

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

de Open Dag: Kunst en architectuur in Blaricum.  Op 8 mei werd het eerste exemplaar in 

ontvangst genomen door de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart.  

 

Nieuwe initiatieven 

 
 -Het project Ken uw nieuwe buren , een initiatief van de archivaris van het Gemeentearchief 

Gooise Meren en Huizen te Naarden, TVE en de historische kringen van Bussum en Muiden 

heeft in het verslagjaar een vervolg gekregen in de vorm van een project om een fotoboek te 

maken van treffende en waardevolle foto’s van de gemeente Gooise Meren. Daartoe werd in 

de lokale nieuwsbladen in het voorjaar een oproep gedaan om foto’s in te zenden. 

Een deskundige jury onder voorzitterschap van burgemeester Ter Heegde heeft een selectie 

gemaakt van de 45 meest geslaagde foto’s. Om diverse redenen is besloten om af te zien van 

een fotoboek, maar om een expositie in te richten van de geselecteerde foto’s. 

Deze foto’s zullen worden getoond tijdens de Open Dag in het vernieuwde gemeentehuis van 

Gooise Meren in februari 2018. 

 

Werkgroepen 

 

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

is in 2017 regelmatig bij elkaar geweest. 

- Een commissie werd opgericht om te inventariseren welke (stads) parken er in de regio zijn 

en de bijbehorende wordingsgeschiedenis. Hierbij kan worden aangesloten bij het project 

Groen in Gooi en Vecht, dat door regioconservator Laura Grijns zal worden opgezet. 
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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 leergang Buitenplaatsen en villaparken 

tussen Vecht en Eem georganiseerd, gevolgd door de themaleergang Burgers, boeren en 

buitenlui tussen Vecht en Eem in het najaar.  

- 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 17 januari, 21 maart, 16 mei, 

19 september en 22 november. 

  

Vergaderingen Deelnemersraad met Bestuur 

 
-De eerste vergadering in de nieuwe opzet werd gehouden op 22 maart in het Brinkhuis te 

Laren. Aangezien de deelnemersovereenkomsten nog niet zijn verstuurd en de indeling van de 

deelnemers nog niet heeft plaatsgevonden, betrof het een vergadering van de DR in 

oprichting. De voorzitter gaf aan, dat de komende maanden de formaliteiten rondom de 

invoering van de nieuwe statuten hun beslag zouden krijgen. 

Tijmen Smit, wethouder Cultuur te Laren presenteerde het Programma Cultuur & Erfgoed, 

Recreatie en Toerisme, dat tot doel heeft om tot een krachtenbundeling te komen van de 

culturele en erfgoedinstellingen in het Gooi en de Vechtstreek. Hiervoor is een subsidie van 

het Mondriaanfonds verkregen. Hij deelde mee, dat er een regioconservator zou worden 

aangesteld, die ondersteuning aan de historische verenigingen zal bieden.  De wethouder riep 

de aanwezigen op om de geboden kansen te grijpen. 

Als tweede spreker vroeg Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 

aandacht voor de stand van zaken betreffende Monumentenbescherming en Omgevingswet. In 

zijn met lichtbeelden ondersteunde presentatie gaf hij een overzicht van de veranderingen, die 

zich vanaf de jaren’60 tot nu hebben voltrokken in de wetgeving ter bescherming van 

monumenten. Hij ging in op de nieuwe Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 

van kracht wordt. De heer Loeff constateerde dat er nog veel overleg tussen overheid en Bond 

Heemschut nodig zal zijn om tot een goede wetgeving te komen. 

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

besproken en goedgekeurd.  

-De tweede vergadering vond plaats in de Wilhelminakerk te Bussum op 2 november. 

Aangezien vrijwel alle deelnemersovereenkomsten zijn gesloten en de indeling van de 

deelnemers in categorieën duidelijk is geworden, kon de voorzitter de DR installeren. Twee 

leden van het voorlopige bestuur traden af. Tijdens de vergadering kon één vertegenwoordiger 

van de DR worden benoemd. Een andere kandidaat werd voorgedragen door AWN 

Naerdincklant. 

Jaap van Zweeden, bestuurslid van de Nederlandse Genealogische Vereniging gaf een 

inleiding over genealogie, waarbij hij uitgebreid inging op de mogelijkheden voor iedereen 

om een stamboomonderzoek te doen. Ook belichtte hij de voordelen van het lidmaatschap van 

de NGV Gooiland op dit gebied. 

Vervolgens presenteerde Laura Grijns zich als regioconservator Gooi en Vechtstreek. Ze 

ontvouwde haar plannen voor de komende jaren, waarbij de historische organisaties worden 

betrokken. Waar mogelijk zal ze deze organisaties ondersteuning bieden. 
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Bestuur 

 
-Het Bestuur kwam in 2017 in zes reguliere vergaderingen bijeen en er had één vergadering 

met de redactie van het TVE-tijdschrift plaats. Op 10 november werd op passende wijze 

afscheid genomen van de aftredende bestuursleden Astrid Becker en Harry Machielse. 

-Naar aanleiding van de plannen om de archieven van Naarden en Hilversum te fuseren werd 

veel werk verzet om het besluitvormingsproces van de gemeenten in de goede richting te 

beïnvloeden. 

-Op 20 juni werd een bijeenkomst gehouden met het GNR samen met de HK Huizen en de 

HK Bussum om afspraken te maken over het behoud van sporen in het landschap, die 

herinneren aan de mobilisatie tijdens WO I. 

-Om de bekendheid van TVE te versterken werd in het verslagjaar samen met de historische 

verenigingen in de gemeente Gooise Meren een fietstocht met de nieuwe burgemeester 

georganiseerd op 14 juli. In samenwerking met Omgevingseducatie werd een presentatie 

gegeven tijdens een Inspiratiebijeenkomst in de Comeniusschool in Hilversum op 28 

september 

-Bestuursleden waren actief bij gelegenheden, waar  historisch en cultureel erfgoed onder de 

aandacht werd gebracht, zoals het minisymposium Werken met Gispen en Dudok in het 

Raadhuis te Hilversum op 10 februari, de derde Gooise Landschapsdag  in de Infoschuur te 

Hilversum op 11 februari, het symposium Historische Verenigingen: Wat kunnen we van 

elkaar leren? te Hoorn op 17 juni. Acte de présence werd o.a. gegeven  bij de Comeniusdag 

op 18 maart, de opening van de Open Monumentendag Hilversum in Grand Hotel Gooiland te 

Hilversum op 8 september, de opening van de tentoonstelling Gevonden voorwerpen  in 

Geologisch Museum Hofland te Laren op 15 september, de viering van het 45-jarig bestaan 

van de HK Loosdrecht op 23 september, de opening van de tentoonstelling De mooiste 

modernisten en De Stijl, grafische vormgeving in Singer Laren op 15 oktober en  de 

eindmanifestatie van de Week-van-de-erfgooier op 3 november in de Grote Kerk te Naarden. 

Voor dit evenement van 24 oktober tot en met 3 november werd door TVE ook een bijdrage 

geleverd.  

 

Jan Siebenga, secretaris TVE  


