Stichting Tussen Vecht en Eem
Jaarverslag 2015
2015
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 Dick Jonkers voor zijn betrokkenheid
bij de natuur van het Gooi en omstreken, waarbij hij zijn kennis en deskundigheid inzet
voor onderzoek betreffende vogels en om de kennis over de Gooise natuur te
verspreiden middels publicaties en gidswerk.
Na de opening door Jan Vollers, voorzitter van TVE en een welkomstwoord van de
Naarder burgemeester Joyce Sylvester, volgde een introductie door Elbert Roest,
burgemeester van Laren en plv. voorzitter van de Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Karen Heerschop, lid van de commissie Emil Ludenpenning en bestuurslid Stad en
Lande Stichting presenteerde het juryrapport. Vervolgens werd Emil Ludenpenning en
het juryrapport door burgemeester Elbert Roest aan Dick Jonker overhandigd.
Frits van Dulm, voorzitter van de Stad en Lande Stichting hield de Emil Ludenlezing
met als titel Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider.
Hoofdredacteur Henk Michielse presenteerde het boek Van Andriessen tot Van

Zutphen, Honderd erflaters tussen Vecht en Eem.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Trio Ariodante.

Open Dag Tussen Vecht en Eem
Ruim 70 belangstellenden bezochten op zaterdag 30 mei de Open Dag van TVE. Deze
dag had een bijzonder tintje omdat de organiserende organisaties TVE (opgericht in
1970) en de Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk” (opgericht in 1975) beide
jubileerden.
Als thema was gekozen Hilversum Mediastad, verleden en toekomst. Het
ochtendprogramma vond plaats in de studio van het Muziekcentrum van de Omroep
(MCO), waar voorzitter van TVE Jan Vollers de gasten welkom heette. Eerste spreker Ad
van Liempt, programmamaker en publicist, toonde en besprak historische filmbeelden.
Hij betoogde dat recente geschiedenis tot 1990 nauwelijks werd behandeld op de
televisie. Daarna werd op zijn instigatie gewerkt aan een geschiedenisprogramma, dat
onder de naam Andere Tijden aan een succesvolle opmars begon. Hierbij werd
dankbaar gebruik gemaakt van beeldmateriaal van het Instituut voor Beeld en geluid.
Ook thema-afleveringen als De IJzeren Eeuw, De Slavernij, De Gouden Eeuw en Na de
bevrijding volgden.
Als tweede spreker wist architectuurhistoricus Max Cramer, auteur van het
standaardwerk Kathedralen en luchtkastelen van de Omroep in Hilversum, het publiek
te boeien met een lezing over de studiogebouwen, geïllustreerd met een veelheid aan
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foto’s. Veel van deze gebouwen staat nu leeg, maar dienen als belangrijk erfgoed
behouden te blijven.
Vervolgens boog het panel, bestaande uit Ad ‘s-Gravesande (dagvoorzitter), Anca BeijerBorn, Ad van Liempt, Max Cramer en Wimar Jaeger, Hilversums wethouder van
Financiën, Economie, Media en Cultuur zich over het thema van de Open Dag. Er
ontstond een levendige discussie, waarbij herbestemming van de leegstaande
studiogebouwen centraal stond.
Na de lunch werden er excursies gemaakt naar het Instituut voor Beeld en Geluid, het
MCO-gebouw, het voormalige gebouw van de Wereldomroep (nu in gebruik door de
AVRO en TROS) en werd een wandeling gemaakt langs markante studio’s op het
Mediapark.
Met een hapje en een drankje in het MCO werd de geslaagde dag, die onder zonnige
weersomstandigheden plaats vond, afgesloten.

Lustrumviering
Lustrumv
iering Tussen Vecht en Eem
Op 8 november organiseerde TVE een matinee in de Burgerzaal van het Raadhuis van
Hilversum ter gelegenheid van het negende lustrum, waaraan ruim 90 genodigden en
belangstellenden deelnamen.
Nicolien van Vroonhoven, wethouder Wonen, Natuur, Duurzaamheid en
Monumentenzorg van Hilversum sprak een welkomstwoord, waarna leerlingen van de
Academie Muzikaal Talent (AMT), geïntroduceerd door directrice AMT Erika
Waardenburg, het eerste deel van het muzikaal programma ten gehore brachten.
Daarna presenteerde Peter Frühmann aan de hand van enkele voorbeelden, waaraan het
publiek deelnam, aspecten van storytelling. In dit verband passeerden ook de Gooise
legenden en sagen de revue.
Na het tweede deel van het muzikaal programma, uitgevoerd door het AMT, volgde de
lustrumtoespraak door voorzitter Jan Vollers, waarbij hij inging op de doelstellingen, de
geschiedenis en de toekomst van TVE.
Na het bedanken in woord en gebaar van allen, die een bijdrage aan het welslagen van
de middag hadden geleverd, nodigde hij de aanwezigen uit voor de informele receptie.
Onder het genot van de geboden versnaperingen werd de lustrumviering geanimeerd
besloten.
TVE tijdschrift
De redactie bracht vier nummers uit, waarvan een themanummer over Hilversum
Mediastad, verleden en toekomst. Op 26 mei werd het eerste nummer hiervan
aangeboden aan Wimar Jaeger, wethouder van Hilversum.
De maart- en decembernummers bevatten een keur aan interessante bijdragen,
waaronder onderwerpen uit de begin 2015 verschenen bundel Van Andriessen tot Van
Zutphen- honderd erflaters tussen Vecht en Eem. Problemen met de etikettering werden
in de loop van het jaar door drukker Bout opgelost.
Nieuwe initiatieven
-Onder hoofdredactie van Henk Michielse is een boek samengesteld onder de titel Van
Andriessen tot Van Zutphen- honderd erflaters tussen Vecht en Eem. Hierin zijn 100
artikelen verzameld over mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in onze
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sociale, politieke, economische en ecologische geschiedenis Op 24 april (zie boven) is
dit boek gepresenteerd.
-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. Onder de titel Ken uw nieuwe buren zijn er fietstochten en bustochten
georganiseerd langs interessante objecten. De eerste bustocht vond plaats op 30
oktober.
Tevens is er een rondreizende tentoonstelling opgezet, waarbij aandacht wordt besteed
aan markante gebouwen, landelijk bekende personen en de geschiedenis van de drie
gefuseerde gemeenten.
De tentoonstelling werd op 17 november in gebouw De Palmpit te Bussum geopend
door Bussums wethouder Nen van Ramshorst.
Werkgroepen
- De bestaande werkgroepen zijn zeer vruchtbaar gebleken bij het realiseren van
onderzoeksprojecten resulterend in belangwekkende publicaties. Om de werkgroepen
nieuw leven in te blazen is op 11 mei is een Agendacommissie gevormd bestaande uit
Karin Abrahamse, Maria Boersen, Henk Michielse, Hans Mous (voorzitter) en Matthijs
Witte, die heeft onderzocht welke nieuwe thema’s tussen de Vecht en de Eem het
waard zijn om uitgediept te worden. Onderwerpen, die uit de inventarisatie
voortkwamen waren: de geschiedenis van de vakbeweging, armoedebestrijding en
interieurs als spiegel van de materiële cultuur. De commissie had een voorkeur voor
laatstgenoemde onderwerp. Het eindverslag is op de AB-vergadering van 19 november
gepresenteerd, waarbij een oproep werd gedaan aan de AB-leden om mee te werken
aan het samenstellen van werkgroepen, die zich met de voorgestelde thema’s gaan
bezig houden.
Andere activiteiten
- De website van TVE: Astrid Becker houdt bij wat er geboden wordt aan activiteiten,
lezingen en exposities in de regio.
- De aanwezigheid op Facebook blijkt steeds meer belangstellenden aan te trekken.
- In samenwerking met het Streekarchief is gewerkt aan een project om de tijdschriften
ouder dan drie jaar te digitaliseren en deze doorzoekbaar te maken.
Alle tijdschriften zijn inmiddels gedigitaliseerd en kunnen op de website worden
opgezocht
- 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. Een evaluatie is uitgevoerd, op basis
waarvan enkele aanpassingen zijn voorgesteld. Er zijn verdiepingscursussen aan het
programma toegevoegd.
- 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 20 januari, 17 maart, 19
mei, 15 september en 17 november.
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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 woensdag 18 maart genoot het AB de royale gastvrijheid van de
HK Blaricum. Kunsthistorica Juliette Donker-Duynstee hield een boeiende voordracht
over het ontstaan en de ontwikkeling van Vreeland. In 2015 bestaat Vreeland 750 jaar,
hetgeen met veel festiviteiten wordt gevierd.
In vervolg op de afspraak gemaakt tijdens de vorige AB-vergadering is advies gevraagd
aan een notariskantoor om de uit 1970 stammende statuten van TVE, die in 1979
enigszins zijn aangepast, in overeenstemming te kunnen brengen met de huidige
normen voor een stichting als TVE. De heer Steins Bisschop van RijksBredius Netwerk
Notarissen gaf een toelichting op benodigde aanpassingen.
De AB-vergadering stemde in met het voorstel om de statuten volgens de geschetste
lijnen verder uit te werken. Drie vrijwilligers uit de vergadering (Maria Boersen, Ewoud
Doyer en Jaap Groeneveld) kregen het mandaat van de vergadering om hierbij hun
inbreng te leveren.
De tweede bijeenkomst op 19 november werd met dank aan de Stichting
Omgevingseducatie gehouden in de Infoschuur te Hilversum. Na een introductie van
Gerdis Michielse, voorzitter van de Stichting Omgevingseducatie nam Marjolein Trouw,
projectleider bij deze stichting, het woord om te vertellen over de projecten, die met de
HK-en worden uitgevoerd. Het bleek een nuttige voordracht, als gevolg waarvan enkele
HK-en de gelegenheid te baat namen om hulp te vragen voor contacten met scholen.
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
Het DB kwam in 2015 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 Open Dag in Hilversum en de viering van
het negende lustrum van TVE. In het verslagjaar is veel tijd besteed aan de
voorbereidingen voor het aanpassen van de statuten om deze te laten voldoen aan de
huidige normen.
De nieuwe webredacteur en communicatiemedewerker Juliette Reinders moest helaas
wegens drukke werkzaamheden afscheid nemen.
DB-leden waren actief bij gelegenheden, waarbij de mogelijkheid werd gegeven om
meer bekendheid aan TVE te geven zoals de Vestingzondag (Naarden Presenteert) in
Naarden op 28 juni en het Huizer Havenfestival op 19 september. Verder was het
bestuur aanwezig bij gelegenheden, waar historisch en cultureel erfgoed onder de
aandacht werd gebracht, zoals de opening van de tentoonstelling over de Ocrietfabriek
te Eemnes op 24 januari, de feestelijkheden op 19 maart rondom de aanwijzing van de
Hilversum Zuid en Oost tot beschermde gezichten, de Comenius-lezing op 21 maart, de
opening van het Dudokjaar in het Raadhuis van Hilversum op 1 juli en de presentatie
van het Woordenboek Huizer Dialect op 9 oktober. Acte de présence werd gegeven bij
de rondleiding op 15 januari in het nieuwe onderkomen van de Versa
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Vrijwilligerscentrale in Bussum, bij de opening van het Documentatiecentrum van de
HK Bussum in het station Naarden-Bussum op 16 januari, bij de presentatie van het
boek Zicht op Mariënburg in Bussum op 3 september, bij onthulling van het schuilkerkof kastaltaar in het Raadhuis van Laren op 12 september, de lustrumviering van de HHK
“Albertus Perk” op 26 september en de lustrumviering van de Vrienden van ’t Gooi op
19 september.
Voorafgaande aan de behandeling van de bespreking van de nota Metrum, kunst en
cultuurbeleid Hilversum 2015-2020 door het college van B&W Hilversum zijn door
TVE en de HHK “Albertus Perk” op18 mei brieven aan B&W en de gemeenteraad
gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de collectie van het Museum
Hilversum.
Een bijeenkomst met de historische verenigingen, die actief zijn in Naarden, werd op 8
september bijgewoond. Als resultaat daarvan is mede door TVE een brief opgesteld met
een samenvatting van cultuur-historische objecten, waarvoor in aan de nieuwe
gemeente aandacht wordt gevraagd. Verder werd op 11 december deelgenomen aan
een inspiratiebijeenkomst van de Regio Gooi- en Vechtstreek.

Jan Siebenga, secretaris TVE
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