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Tussen Vecht en Eem 

 

 

Jaarverslag 2018 

 
Bestuur 
-Het Bestuur kwam in 2018 in zeven reguliere vergaderingen bijeen en er had één vergadering 

met de redactie van het TVE-tijdschrift plaats. Hetty Laverman en André Mascini traden 

namens de Deelnemersraad toe tot het bestuur.  

-Het privacyprotocol van TVE werd opgesteld en aan de aangesloten historische organisaties 

toegestuurd. Voor de beveiliging van de website van TVE is een certificaat van de provider 

verkregen. 

-TVE heeft deelgenomen aan de besprekingen binnen de Mondriaan werkgroep en die van de   

Deelregio Metropool Regio Amsterdam over de toekomst van cultuur en historie tussen Vecht 

en Eem. 

-TVE nam deel aan de Inspiratiesessies, georganiseerd door de Regio Gooi en Vechtstreek, 

waarbij de vijf verschillende Kwaliteitsplekken centraal stonden. 

-Een instructie over auteursrechten van beeldmateriaal werd opgesteld en toegezonden aan de 

aangesloten historische organisaties. 

-Door het bestuur is het initiatief genomen om de contact te leggen met 10 historische kringen 

om na te gaan welke wensen er leven over de samenwerking met TVE. 

-Om de bekendheid van TVE te versterken en mogelijke donateurs te werven is een nieuwe 

pakkende folder opgesteld en verspreid in de regio. 

-Acte de présence werd o.a. gegeven  bij de Comeniusdag op 17  maart, de uitreiking van de 

Prins Bernhard Cultuurprijs aan de Stichting Omgevingseducatie op 23 mei, de opening van 

de tentoonstelling Groen Gooi in Huizer Museum op 14 juni, de opening van het geheel 

vernieuwde Atelier in Geologisch Museum Hofland te Laren op 25 augustus, de opening van 

de tentoonstelling Vervoer in en om de drie dorpen  van de HK in de Gloriosa op 27 oktober, 

de viering van het 25 jarig jubileum van de HK Nederhorst den Berg op dezelfde dag, de 

opening van de tentoonstelling Heden en Verleden van de HK Blaricum op 9 november 

 
Deelnemersraad  
-De eerste vergadering in 2018 van Bestuur en Deelnemersraad werd gehouden op 22 maart 

in de Palmpit te Bussum.  

Na de opening en algemene mededelingen werd Hetty Laverman als nieuw bestuurslid 

voorgedragen. De DR keurde de voordracht goed.  

-Nienke de Wit, directeur van het Huizer Museum, gaf een lezing over de huidige functie van 

het museum en de plannen om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen. De 

samenwerking met andere regionale historische en culturele instellingen en  onderwijs-

instellingen werd belicht. Ze gaf aan, dat voor de toekomst rekening wordt gehouden met een 

regiofunctie en met “overloop” van toeristen uit de regio Amsterdam. Tevens constateerde 

Nienke een ontwikkeling van “kijkmuseum” naar “beleefmuseum”. Deze plannen zullen tot 

gevolg hebben dat het huidige museum niet meer voldoet.  
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-Het Beleidsplan TVE 2018-2023 werd besproken. De DR ging akkoord met het Beleidsplan, 

aangevuld met enkele aanpassingen  en aanvullingen, die door de voorzitter worden 

toegezegd. 

-De tweede vergadering vond plaats op 7 november in de Wilhelminakerk te Bussum 

-Brigitte Linskens, secretaris van het bestuur van de Vereniging van Beheerders en Eigenaren 

van Monumentale Kerkgebouwen gaf onder de titel Gebouwd voor de eeuwigheid? Oud 

gebouw, nieuw gebruik een overzicht van de activiteiten van deze vereniging, geïllustreerd 

met lichtbeelden. Dankzij de vereniging is de sloop van kerkgebouwen afgenomen, terwijl het 

hergebruik in welke vorm dan ook is toegenomen. 

-De tussenstand van het resultaat van de gesprekken met historische kringen wordt besproken. 

-Naar aanleiding van het document over auteursrechten van beeldmateriaal wordt 

gediscussieerd over de praktische gevolgen. 

 
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 19 oktober in de Raadzaal van het oude 

Stadhuis te Naarden. De bijeenkomst vormde dit jaar de afsluiting van de Week-van-de-

erfgooier. 

Penning en oorkonde werden dit jaar toegekend aan dr. Anton Kos voor zijn bijzondere 

bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend 

te houden.  

Historicus mr. Pieter Hoogenraad MA hield de Emil Ludenlezing met de titel Sint Vitus, zijn 

levensgeschiedenis, verering en relatie met het Gooi. Het Duo Spinoza verzorgde de muzikale 

omlijsting. 

 

Open Dag Tussen Vecht en Eem 
Ruim 80 belangstellenden bezochten op zaterdag 6 oktober de Open Dag van TVE, die was 

georganiseerd door TVE en de Historische Kring Baerne. 

Als thema was gekozen Indië tussen Vecht en Eem.  

De ontvangst en het ochtendprogramma vonden plaats in het Gemeentehuis te Baarn. 

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

burgemeester van Baarn Röell de opening verrichtte. Eerste spreker dr. Gerda Jansen 

Hendriks, oud-redacteur van NRC Handelsblad, belichtte de berichtgeving over politionele 

acties 1946-1949. Vervolgens beschreef prof. dr. Remco Raben de gevolgen van het koloniale 

verleden in Nederland en in het huidige Indonesië.  Na de Indische lunch in restaurant Peking 

konden de bezoekers aan hun excursie beginnen.  Er kon onder deskundige leiding worden 

gewandeld door Hoog Baarn of door het Cantonspark. Voor degenen, die liever nog eens 

wilden zien hoe het vroeger was in Nederlands Indië was er een filmvoorstelling in de 

Oudheidkamer van de HK Baerne. De dag werd besloten in de Oudheidkamer van de HK 

Baerne, waar een drankje en een hapje werd geserveerd. Tevens werd aan de winnaar van de 

quiz over Indische woorden in het Nederlands spraakgebruik een Indisch kookboek 

overhandigd.  

 

Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht 
Ter voorbereiding van het door regioconservator Laura Grijns opgezette Erfgoedfestival 

Groen in Gooi en Vecht heeft TVE een coördinerende rol gespeeld om zoveel mogelijk 

historische kringen erbij te betrekken. Het festival liep van 31 mei tot 2 september. Diverse bij 

TVE aangesloten organisaties organiseerden wandelingen en fietstochten al of niet met 
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rondleidingen. Samenwerking van TVE met de HK Bussum resulteerde in het boekje 

Bussums bijzondere bomen met een wandelroute langs de bomen in het Brediuskwartier. TVE 

organiseerde op 29 juli een wandeling met rondleiding over het Jan van Ravenswaaypad te 

Hilversum. 

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

de Open Dag: Indië tussen Vecht en Eem.  Op 18 september werd het eerste exemplaar in 

ontvangst genomen door de burgemeester van Baarn  jhr. Röell. Sinds het tweede nummer 

konden we een beroep doen op een nieuwe opmaker voor het blad. Op 27 november werd 

afscheid genomen van Stanny Verster als redactielid. 

 
Website TVE 
Voor het beheer van de website hebben we sinds september hulp gekregen van een nieuwe 

webmaster.  

  

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

is in 2018 regelmatig bij elkaar geweest om artikelen voor het tijdschrift voor te bereiden. 

- De commissie Historische Gids Stadsparken heeft een opzet gemaakt voor uit te brengen 

artikelen over (stads) parken in de regio zijn en de bijbehorende wordingsgeschiedenis.   

 
Andere activiteiten 
-Het project Ken uw nieuwe buren : Dit was een initiatief van de archivaris van het 

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

Bussum en Muiden. Als vervolg hierop is er een oproep gedaan om waardevolle foto’s van de 

gemeente Gooise Meren in te sturen. Een deskundige jury onder voorzitterschap van 

burgemeester Ter Heegde heeft een selectie gemaakt van de 45 meest geslaagde foto’s, die  

tijdens de opening van het vernieuwde gemeentehuis van Gooise Meren op 17 februari zijn 

geëxposeerd. Als decor fungeerden de voor het project vervaardigde banieren met interessante 

informatie over de gefuseerde gemeente. 

- Website en Facebook van TVE: deze worden goed bezocht. 

- De Leergang Gooiologie : Het samenwerkingsverband van de Vrienden van het Gooi, de 

Stichting Omgevingseducatie, GNR, IVN, Geopark en TVE heeft in het voorjaar een leergang 

Kunstenaarsdorpen en wereldverbeteraars tussen Vecht en Eem georganiseerd, gevolgd door 

de themaleergang Archeologie in het Gooische landschap tussen Vecht en Eem in het najaar.  

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

Comeniusmuseum, de Vereniging Vestingstad, Nederlands Vestingmuseum en het 

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen actief bij het organiseren  van lezingen op diverse 

locaties in Naarden op 17 januari, 21 maart, 14 mei, 19 september en 21 november. 

  


