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Belangrijke evenementen
Emil Luden-penning en lezing
De uitreiking van de Emil Luden-penning, door de Stad en Lande Stichting, Tussen Vecht en
Eem, de Vrienden van het Gooi en het Goois Natuurreservaat, vond plaats op vrijdag 20 april
2012 in het Stadhuis van Naarden. De Emil Ludenpenning werd dit keer aan Jan Out
toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de regionale geschiedschrijving. Hij is
medeoprichter van de Stichting Tussen Vecht en Eem en is tien jaar redactiesecretaris
geweest van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Prof.dr. G.J. Schutte hield de Emil
Ludenlezing met als titel Over protestant en katholiek worden. Misverstanden over en weer.
Het duo Sans Souci verzorgde de muzikale omlijsting.
Gevraagd en gebleven
Het boek Gevraagd en gebleven, dat de geschiedenis vertelt van gastarbeiders tussen Vecht en
Eem van 1960 tot 1980 is een product van de TVE-werkgroep Naoorlogse gastarbeid. De
publicatie is het werk van antropologe-journaliste Sofie Coronel en Hans Mous, TVEbestuurslid en hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem.
De bijbehorende tentoonstelling met de gelijknamige titel en samengesteld door Hans Mous
in samenwerking met Ed van Mensch werd met veel succes vertoond in Hilversum, Huizen en
Naarden. Dit jaar vervolgde de tentoonstelling haar tournee in Weesp, Bussum, Soest en
Baarn.
Op 11 januari verrichtte burgemeester Horseling van Weesp de opening in de Bibliotheek
aldaar en kreeg hij uit handen van Hans Mous het boek.
Op 23 februari werd de tentoonstelling in de Uit-Wijk in Bussum geopend door Jan Vollers,
die het boek daarbij mocht aanbieden aan burgemeester Schoenmaker en de heer Touizna.
Burgemeester Schoenmaker toonde zijn betrokkenheid en prees TVE uitbundig voor het
initiatief. Ook dochter Hassna van de heer Touizna sprak haar erkentelijkheid uit.
In april werd de tentoonstelling verplaatst naar het Museum Oud Soest.
Op 5 april verrichtte Hans Mous daartoe de opening door het boek aan te bieden aan
burgemeester Noordergraaf van Soest.
Vanaf juni was de tentoonstelling te zien in de Oudheidkamer van de Historische Kring
Baerne te Baarn. Bij de opening op 9 juni nam gemeentesecretaris Abdou Najib het boek in
ontvangst van Jan Vollers. Hij gaf als ervaringsdeskundige een boeiend overzicht van de
wederwaardigheden van een buitenlander die zichzelf heeft ingeburgerd.
Er is nog geen eind gekomen aan de tournee van de tentoonstelling in de regio.
Nadat het in het Regiokantoor in Bussum te zien is geweest, zal de tentoonstelling vanaf 5
maart 2013 in Verzorgingshuis De Kuijer in Nederhorst den Berg zijn opgesteld.
De dood van een erfgooier
Onder redactie van Henk Michielse, Jaap Groeneveld, Eva Schild en Ruud Gortzak werd een
selectie gemaakt van honderd “lieux de mémoire”, die eerder in het tijdschrift TVE en Het
Gooische Leven zijn gepubliceerd.
Een bundeling van deze artikelen werd in boekvorm uitgegeven en kreeg de titel De dood van
een erfgooier met als onderschrift Honderd plaatsen van herinnering tussen Vecht en Eem .

Op 26 oktober werd in het onderkomen van de Historische Kring Blaricum het eerste
exemplaar van het boek door hoofdredacteur Henk Michielse aangeboden aan Gerard Smit,
nakomeling van de erfgooier Hendrik Smit, wiens verhaal tot de titel van het boek leidde.
Ook burgemeester De Zwart van Blaricum ontving een exemplaar.
Open Dag Historische Buitenplaatsen tussen Vecht en Eem
Ongeveer 100 belangstellenden bezochten op 6 oktober de Open Dag van TVE.
Deze dag was georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Gemeente Loenen,
Het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en Natuurmonumenten.
Er was een interessant dagprogramma samengesteld, waarbij keuze kon worden gemaakt uit
vier middagexcursies. Het ochtendprogramma vond plaats in kasteel Groeneveld, waar
burgemeester Röell van de gemeente Baarn na de opening door Jan Vollers een
welkomsttoespraak hield.
Kunsthistoricus René Dessing, voorzitter Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen,
belichtte het ontstaan en de ontwikkeling van de historische buitenplaatsen.
Specialiste historische tuinen Carla Oldenburger hield een lezing met als titel De kunst van de
Zochers. Op het kasteel was de tentoonstelling Amsterdammers en hun buitenplaatsen van het
honderdjarige Oudheidkundig Genootschap Niftarlake te bezichtigen.
’s Middags werden de bezoekers per touringcar vervoerd naar de bezienswaardigheden van
hun keuze. Deze keuzemogelijkheden betroffen: buitenplaats Trompenburg en landgoed
Gooilust, huis en tuin Vreedenhorst en een begeleide wandeling door Loenen, buitenplaats
Vreedenhoff met aansluitend een begeleide wandeling in Loenen of een bezoek aan de
tentoonstelling Aanschouw de lusthoven aan de Vecht in het Vechtstreekmuseum in Maarssen
en de door J.D.Zocher ontworpen tuin van Doornburgh, priorij van de Kanunnikessen van het
Heilig Graf, eveneens in Maarssen.
De afsluiting van deze geslaagde dag werd gehouden op kasteel Groeneveld.
TVE tijdschrift
Zoals gebruikelijk, verschenen vier nummers waaronder één speciaal themanummer, nl. over
Historische buitenplaatsen tussen Vecht en Eem. Voorzitter Jan Vollers overhandigde op 19
september op het landgoed Schaep en Burg in aanwezigheid van redacteuren Henk Mous en
Frits Booij het eerste exemplaar van dit nummer aan Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur
van Natuurmonumenten.
De maart-, mei- en decembernummers, die in kleur waren uitgevoerd, bevatten een keur aan
interessante bijdragen.
Henk Mous nam als hoofdredacteur de plaats in van de in december 2011 afgetreden Henk
Michielse.
Nieuwe Initiatieven
- De opzet van een Gids op cultureel-historisch gebied werd voortgezet door verder overleg
van DB-leden met de musea, waarbij nu ook de instantie iTRovator is betrokken die als
koepel van de VVV´s is gaan functioneren. Ed van Mensch, Jan Vollers en Hans Mous
werken hieraan (er komt o.a. een vernieuwde fietsroute Erfgooiers).
- In november besloten het bestuur en de redactie voor de komende Open Dag in oktober
2013 aan te sluiten bij het door de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland uitgeroepen Jaar
van de Boerderij
- Het bestuur en de opmaker Olf Henselmans werken samen met de hoofdredacteur van TVE
aan een vernieuwing van de website van TVE en van het Tijdschrift.

Werkgroepen
- De werkgroep Katholiek & Protestant leverde verschillende bijdragen voor het tijdschrift.
Verwacht wordt, dat midden 2013 een publicatie het licht zal zien.
Andere activiteiten
- De website van TVE : Astrid Becker houdt met de webmaster bij wat er geboden wordt aan
activiteiten, lezingen en exposities in de regio.
- Gooi-o-logie : Op initiatief van de vereniging Vrienden van ’t Gooi is onder de titel Gooi-ologie een cursus gegeven om de kennis over de natuur, cultuur en het landschap onder
inwoners van ’t Gooi breed te verspreiden. TVE heeft hieraan zoveel mogelijk steun verleend
in de voorbereiding en oud-voorzitter en hoofdredacteur Henk Michielse is een van de
docenten. Besloten is de cursus voort te zetten.
Het Algemeen Bestuur als netwerkorganisatie
Als netwerkwerkorganisatie van bijna 40 historische instellingen houdt TVE jaarlijks twee
vergaderingen van het Algemeen Bestuur, waaraan afgevaardigden van de organisaties
deelnemen.
Voor de vergadering op 14 maart genoot het AB gastvrijheid bij de HK Baerne in het gebouw
Het Brandpunt. Spreker was deze avond Paul Schneiders, publicist te Bussum, over
Bronnenonderzoek, ervaringen en tips.
Vervolgens vertelde Hans Frijlink, secretaris van de HK Baerne over zijn actieve organisatie
die nu gegroeid is naar 700 leden. De HK beschikt over een Oudheidkamer, waar
tentoonstellingen worden georganiseerd. Een nieuw initiatief betreft een herziene website.
Naar aanleiding van zijn presentatie ontspint zich een discussie met de zaal over het
aantrekken van jonge(re) leden.
Op 14 november vond de tweede jaarlijkse bijeenkomst plaats in het gebouw De Hilt te
Eemnes. De presentatie werd verzorgd door Tico Koopmans en Gerhard van der Berg over
Oral history. De sprekers gaven voorbeelden en tips over het interviewen van personen, al of
niet met gebruik van videoapparatuur.
Liesbeth Lemckert, voorzitter van de HK Eemnes gaf een overzicht van de activiteiten van
haar historische kring met 7 actieve onderzoekers en diverse werkgroepen.
Dagelijks Bestuur
Het DB kwam in 2012 in acht reguliere vergaderingen bijeen en had één vergadering met de
redactie van het TVE-tijdschrift, terwijl er regelmatig extra bijeenkomsten van enkele
bestuursleden plaatsvonden, zoals ter voorbereiding van de Open Dag in 2012.
DB-leden waren actief bij gelegenheden om historisch en cultureel erfgoed onder de aandacht
te brengen, zoals de manifestatie Naarden presenteert op 10 maart, de Open Monumentendag
op 9 september, de Huizer Botterdagen op 15 september.
Bericht werd ontvangen van het overlijden in juni van Roelof de Wit, oud-Commissaris van
de Koningin in Noord-Holland, jarenlang een trouw pleitbezorger van het erfgoed en erelid
van TVE.
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