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Evenementen

en-- lezing
Emil Ludenpenning en
De uitreiking van de Emil Ludenpenning, georganiseerd door de Stad en Lande
Stichting, Tussen Vecht en Eem, de Vrienden van het Gooi en het Goois
Natuurreservaat, vond plaats op vrijdag 24 april in het Stadhuis van Naarden. De
penning en de oorkonde werden toegekend aan Frans de Gooijer voor de bijzondere
wijze waarop hij zich als oud-erfgooier heeft ingezet voor het behoud van het erfgoed
en het levend houden van de geest van de erfgooiers, zijn langdurige en tomeloze inzet
ten behoeve van het behoud en verantwoord beheer van de natuur en het landschap.
Na een introductie door Elbert Roest, burgemeester van Laren en vice-voorzitter van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat, presenteerde Bert van der Moolen, jurylid en
directeur-rentmeester van het Gooisch Natuurreservaat, het juryrapport. Vervolgens
werden de bescheiden behorende bij de uitverkiezing door burgemeester Elbert Roest
aan Frans de Gooijer overhandigd.
Prof. Dr. Jelle Vervloet hield de Emil Ludenlezing met als titel Mens en plek in het Gooi;

de ontwikkeling van een gelaagd cultuurlandschap.
Hans Mous leidde hem in en sloot de avond af met een woord van dank aan de spreker.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Vivezza Trio.

Open Dag Tussen Vecht en Eem
Ongeveer 70 belangstellenden bezochten op 4 oktober de Open Dag van TVE. Deze
dag was georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Bussum en het
Nederlands Vestingmuseum Naarden.
Als thema was gekozen Tussen Vecht en Eem blikt terug op de Eerste Wereldoorlog. Er
werd stilgestaan bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen die dit
heeft gehad voor Nederland en in het bijzonder voor onze regio. Het
ochtendprogramma vond plaats in de artillerieloods van Fort Werk IV te Bussum, waar
voorzitter van TVE Jan Vollers de gasten welkom heette. Burgemeester Heijman van
Bussum opende de Open Dag. In zijn speech memoreerde hij de ramp met de MH17
en de chaos in het Midden-Oosten, gebeurtenissen die aangeven, dat de toestand nu
anders is dan in 1914, toen Nederland buiten een wereldbrand kon blijven. Hans
Andriessen, oud-voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, hield
een boeiende verhandeling over de wijze waarop het neutrale, van handel en
scheepvaart afhankelijke Nederland klem kwam te zitten tussen de strijdende
grootmachten Groot Brittannië en Duitsland. Na de vertoning van een fragment uit de
stomme film over de voorbereiding van het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie,
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vertelde publicist Marcus van der Heide over de opvang van Belgische vluchtelingen in
het Gooi en over de Vlaamse schrijver en activist René de Clerq.
Vervolgens gaf Nanny Blank, beheerder van Fort Werk IV, een rondleiding door het fort,
waarna in de open lucht de lunch werd gebruikt.
Na de lunch verdeelden de aanwezigen zich over de vier excursies. Een groep vertrok
naar het Vestingmuseum in Naarden, een andere groep maakte een boottocht door de
vestinggracht, waar de kraanburg werd geopend, een derde groep bezocht per fiets de
restanten van de Fortwerken in Bussum, terwijl de vierde groep per bus naar Huis
Doorn afreisde, waar een nieuw museum was ingericht met als thema de Eerste
Wereldoorlog.
Met een hapje en een drankje in Fort Werk IV werd de geslaagde dag, die onder
aangename weersomstandigheden plaats vond, afgesloten.

1814-- 2014
Viering Bevrijding Naarden 1814
Het comité De Bevrijding van Naarden 1814-2014 onder voorzitterschap van Frits van
Dulm organiseerde een aantal activiteiten om de bevrijding van de Fransen 200 jaar
geleden te vieren. TVE had hierin een groot aandeel.
Op 11 april vond onder auspiciën van TVE het Symposium Bevrijding Naarden 18142014 plaats in het Stadhuis van Naarden.
Na de opening door de symposiumvoorzitter, Henk Michielse, sprak eerst dr. Lotte
Jensen over een serie interessante gedichten die in die tijd zelf over de belegering en de
bevrijding van Naarden zijn verschenen. Daarna hield dr. Jeroen Koch, auteur van het
onlangs verschenen boek over koning Willem I, een inleiding over het optreden van
Willem I tijdens de bevrijding van Nederland 1813-1815. Dr. Erik Swart sprak over de
opbouw van het Napoleontische en vooral het Nederlandse leger na de terugkeer van
de Oranjes. Als laatste hield dr. Hugo Landheer een lezing over het al dan niet betalen
van schadevergoeding aan de zwaar getroffen Naardense burgers.
Tenslotte volgde nog een rondetafel-gesprek over vragen van deelnemers.
-Begin mei werd een speciale uitgave van het tijdschrift van TVE uitgebracht met de titel
Uw verlossing is daar, die volledig was gewijd aan het beleg en de bevrijding van
Naarden in 1814. De redactie bestond uit Jacqueline Lamers, Joris Cammelbeeck, Frits
van Dulm en Jan Vollers.
TVE tijdschrift
De redactie bracht drie nummers uit, waarvan een themanummer over De Eerste
Wereld-oorlog tussen Vecht en Eem. Op 3 september werd het eerste nummer hiervan
aangeboden aan burgemeester Heijman van Bussum.
De maart- en decembernummers bevatten een keur aan interessante bijdragen,
waaronder twee nieuwe series. Van de in begin 2015 te verschijnen bundel Van
Andriessen tot Van Zutphen- honderd erflaters tussen Vecht en Eem werden enkele
onderwerpen in het tijdschrift opgenomen. Zoals boven vermeld heeft een daartoe
gevormde redactie de uitgave over de bevrijding van Naarden in 1814 verzorgd.
Nieuwe initiatieven
-Onder hoofdredactie van Henk Michielse is het project om 100 artikelen te verzamelen
over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in onze sociale, politieke,
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economische en ecologische geschiedenis vrijwel afgerond. Het boek onder de titel Van
Andriessen tot Van Zutphen- honderd erflaters tussen Vecht en Eem zal volgens plan
begin 2015 verschijnen.
- Het bestuur is bezig met de voorbereiding voor de viering van het negende lustrum in
2015. Hierbij wordt samengewerkt met de HHK “Albertus Perk”, die zijn achtste
lustrum viert. Het thema zal zijn Hilversum als Mediastad,verleden en toekomst. Als
datum voor de Open Dag is 30 mei 2015 gekozen.
-Op uitnodiging van de archivaris van Naarden heeft TVE het initiatief genomen om
organisaties uit Bussum, Naarden en Muiden bijeen te roepen om publieksactiviteiten te
ontwikkelen, zodat de burgers van de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren elkaar
leren kennen.
Werkgroepen
- De werkgroep Katholiek en Protestant publiceerde de bundel Geuzen en papen –
katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800, die in de vorm van een
symposium op 2 november 2013 ten doop werd gehouden in de Willibrordkerk te
Nederhorst den Berg. Lezers van het boek en andere belangstellenden werd op 2 mei
2014 in de Wilhelminakerk te Bussum de gelegenheid gegeven om met een aantal
auteurs van het boek van gedachten te wisselen. Diverse aspecten kwamen aan de orde,
zoals de gekozen titel van het boek, de omvang van de beschreven periodes in het boek
en de diverse stromingen binnen het protestantisme.
- De bestaande werkgroepen zijn zeer vruchtbaar gebleken bij het realiseren van
onderzoeksprojecten resulterend in belangwekkende publicaties. Om volgens dezelfde
formule te onderzoeken welke nieuwe thema’s het waard zijn om uitgediept te worden,
is gestart met het formeren van een nieuwe commissie onder de naam
Agendacommissie.
Andere activiteiten
- De website van TVE: Astrid Becker houdt bij wat er geboden wordt aan activiteiten,
lezingen en exposities in de regio. Het beheer van de website is nog niet optimaal
geregeld. Er wordt gewerkt aan de invulling van deze taak.
- Gooi-o-logie : Deze cursus over de natuur, landschap en geschiedenis, die op initiatief
van de vereniging Vrienden van het Gooi is opgezet en waarvan TVE mede- organisator
is, heeft in het verslagjaar vele cursisten getrokken. In 2014 zijn speciale cursussen voor
docenten en gemeenteraadsleden georganiseerd.
- TVE is inmiddels met een pagina op Facebook aanwezig.
- 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 in De Hoed te Naarden op 21 januari, 18 maart, 20
mei, 16 september en 18 november.
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.
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De vergadering op 12 maart vond plaats in De Hilt te Eemnes. Jacqueline Lamers hield
een boeiende voordracht met de titel “Naarden vesting 200 jaar geleden”, waaruit
bleek, dat de viering in 2014 van de Bevrijding van Naarden in 1814 zeer op zijn plaats
is.
De aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende historische verenigingen
brachten de vergadering op de hoogte van onderwerpen, die in hun vereniging actueel
zijn.
Voor de tweede bijeenkomst op 12 november genoot het AB gastvrijheid in het
Museum Hofland te Hilversum. De introductie werd verzorgd door Anne Rutger
Fortuin, die vertelde over de bijzondere plaats van het museum in het Gooi en zijn
bijzondere ontstaansgeschiedenis. Kees Bierman verzorgde een boeiende lezing met de
titel: “IJstijden en het Gooi” . De aanwezigen konden vervolgens kennis nemen van de
lopende exposities over het “Goois verleden” en “Agaten, schoonheid in duisternis”.
Het bestuur ontving schriftelijk het verzoek van De Stichting De Vesting Naarden om te
mogen toetreden tot TVE. Aangezien genoemde stichting voldoet aan de in de statuten
opgenomen voorwaarden legde TVE dit verzoek met een positief advies voor aan het
AB. Met algemene stemmen werd besloten om De Stichting De Vesting te laten
toetreden tot De Stichting TVE.
De voorzitter deelde de aanwezigen mee, dat de statuten die dateren uit 1970 niet meer
aansluiten bij de veranderde omstandigheden. Het AB stemde in met een voorstel om
advies te vragen aan een gepensioneerde notaris en op de volgende AB-vergadering een
keuze te maken uit de voorgestelde veranderingen. De avond werd besloten met een
Tour de ronde, waarbij actuele informatie over activiteiten van de verschillende
historische verenigingen werd gegeven en ook uitgewisseld.
Dagelijks Bestuur
Bestuur
Het DB kwam in 2014 in acht reguliere vergaderingen bijeen en er had één vergadering
met de redactie van het TVE-tijdschrift plaats. Verder waren er extra bijeenkomsten van
bestuursleden o.a. ter voorbereiding van de Viering van de Bevrijding van Naarden
1814- 2014 en de Open Dag in Fort Werk IV te Bussum.
In mei werd Juliette Reinders verwelkomd als webredacteur en
communicatiemedewerker. Ze heeft zich o.a. beijverd om bekendheid te geven aan de
Open Dag door middel van flyers en affiches.
DB-leden waren actief bij gelegenheden, waarbij de mogelijkheid werd gegeven om
meer bekendheid aan TVE te geven zoals de Culturele manifestatie op de markt te
Bussum op 6 september, de Open Monumentendag op 13 september te Naarden en de
Huizer Botterdagen op 20 september. Verder was het bestuur aanwezig bij
gelegenheden, waar historisch en cultureel erfgoed onder de aandacht werd gebracht,
zoals de Comeniuslezing op 22 maart, de onthulling van het monument ter
nagedachtenis aan de in 1903 omgekomen Larense erfgooier Hendrik Smit op 12 mei te
Blaricum, de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer op 27 september,
de opening van nieuwe exposities in Museum Hofland op 3 april en 9 oktober en de
opening van de tentoonstelling Boeren en Vissers Bouwers in de kunst in het Huizer
Museum op 26 september.
Acte de présence werd gegeven bij de receptie en het symposium ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van de HK Baerne op 27 september en eveneens bij de receptie ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de HK Loenen op 9 oktober. Bijeenkomsten in
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het kader van het project Identificatietraject Gooi en Vechtstreek werden bijgewoond.
Dit project geïnitieerd door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met o.a. de
Vrienden van het Gooi heeft tot doel om te inventariseren hoe het gebied kan worden
gekarakteriseerd. De resultaten kunnen worden gebruikt door de Stichting Geopark
Gooi en Vecht.
Ter uitvoering van de plannen voor een Geopark-status voor het Gooi en de Vechtstreek
is een commissie samengesteld, waarin TVE deelneemt. Het doel is om tot een
programma van eisen te komen.
Er wordt in samenwerking met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek gewerkt aan een
project om de tijdschriften ouder dan drie jaar te digitaliseren en deze doorzoekbaar te
maken.

Jan Siebenga, secretaris TVE
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