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Tussen Vecht en Eem 

 

 

Jaarverslag 2019 

 
Deelnemersraad  
Er vonden twee vergaderingen van het bestuur en deelnemersraad plaats. 

De eerste werd op 20 maart gehouden in de Palmpit te Bussum.  

Laura Grijns, regioconservator Gooi en Vechtstreek, presenteerde een evaluatie van het 

Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht in 2018. Vervolgens kondigde zij een nieuw festival 

aan, dat onder de voorlopige titel Grensverleggers in Gooi en Vecht  in 2020 zal worden 

gehouden. Jan Vollers deelde mee, dat TVE in het kader daarvan werkt aan een reizende 

tentoonstelling, bestaande uit banieren, waarop grensverleggers in de regio worden 

beschreven. 

Ed van Mensch beschreef een voorstel voor een nieuwe website, waarop o.a. elk van de 

historische organisaties hun meest prominente objecten kunnen tonen. Dit alles met het doel  

om de belangstelling voor en de kennis over ons erfgoed te vergroten.  

De financiële commissie deed verslag van de bevindingen en verklaarde dat de stukken van 

de penningmeester een getrouw beeld van de financiële situatie gaven. 

De tweede vergadering van Bestuur en Deelnemersraad vond plaats op 6 november in de 

Palmpit te Bussum. 

Hilde van Meeteren, adviseur architectuurhistorie afdeling Noord-Holland zuid/ Gooi en 

Vechtstreek voor het gebouwd erfgoed van de RCE, gaf een overzicht van het doel en de 

activiteiten van deze dienst.   

Jan Vollers kondigde aan, dat in 2020 TVE 50 jaar bestaat en dat er in het kader daarvan een  

symposium over Ruimtelijke vergezichten op Landschap en Erfgoed van ’t Gooi tussen Vecht 

en Eem wordt voorbereid.  

 

Bestuur  
Het Bestuur kwam in 2019 in zeven reguliere vergaderingen bijeen.  

In november trad bestuurslid Ed van Mensch af. TVE heeft veel aan hem te danken voor zijn 

jarenlange bijdragen als lid van redactie van het tijdschrift en als bestuurslid.  

Naast de reguliere activiteiten heeft het bestuur deelgenomen aan de Erfgoedbijeenkomsten in 

Hilversum en aan besprekingen binnen de Mondriaan werkgroep. 

Samen met de Vrienden van het Gooi werd een zienswijze opgesteld over het NOVI en het 

plan MER en verzonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Ook werd deelgenomen aan overleg met de vrienden van het Gooi en de HHK Albertus Perk 

om een inspraakdocument op te stellen voor de plannen tot aanpassing van de N201.  

Acte de présence werd o.a. gegeven bij de opening van de tentoonstellingen Kunst uit de klas 

in het Comenius Museum op 31 januari, Koren op de molen in de Boerderij op 7 februari en 

de Jubileumtentoonstelling in de oudheidkamer van de HK Eemnes op 16 februari, bij de 

Comeniusdag op 31 maart en bij de viering van het 25-jarig bestaan van de Stichting 

Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek op 8 november. 
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Emil Ludenbijeenkomst 
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 11 oktober in de Raadzaal van het oude 

Stadhuis te Naarden. De penning werd toegekend aan Piet Bakker voor de bijzondere en 

belangrijke wijze, waarop hij met grote kennis en inzet heeft bijgedragen aan de kennis over 

behoud van natuur en erfgoed in het Gooi. In zijn werk, met zijn vele adviezen, publicaties en 

lezingen heeft hij ook de aandacht gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de 

cultuurhistorie. 

Prof. dr. Hans Renes hield de Emil Ludenlezing met de titel Natuur en Erfgoed in het 

landschap van Nederland.  

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door Annoesjka Cabo (viool) en Amerentia van der 

Kooij (altviool).  

 

Open Dag Tussen Vecht en Eem 
De Open Dag met als thema Honderd jaar Volksverheffing tussen Vecht en Eem en  

georganiseerd door TVE en de Historische Kring Bussum werd gehouden op zaterdag 5 

oktober. De ontvangst en het volledige programma vonden plaats in het conferentiecentrum 

Drakenburg te Baarn. 

Na het welkomstwoord van TVE-voorzitter Jan Vollers trad historicus prof. dr. James 

Kennedy aan. Deze gaf een uitgebreid overzicht van de interpretatie van het begrip 

volksverheffing in de periode vanaf de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen in 1874 tot heden.  

Aansluitend konden de deelnemers twee van de drie aangeboden sessies met als 

gemeenschappelijk thema Moderne Volksverheffing met gebruik van digitale bronnen volgen. 

Niels van Driel, gemeentearchivaris van Gooise Meren en Huizen gaf tijdens zijn sessie 

Archiefgeheimen een inzicht in de mogelijkheden om een weg te vinden in de archieven. 

Sander Koopman, voorzitter van de AWN Naerdincklant gaf zijn sessie de titel Buiten op je 

beeldscherm! mee en presenteerde een overzicht van sites waar open informatie is te vinden 

over het landschap in brede zin. Familiedetective Els Leijs beschreef in haar sessie DNA wijst 

de weg de mogelijkheden om aan de hand van DNA-gegevens voorvaderen en –moederen te 

achterhalen.  

De dag werd besloten met een lunch, tijdens welke Jan Vollers in de gelegenheid werd gesteld 

om de nieuwe website gooienvechthistorisch.nl van het gemeentearchief Gooise Meren en 

Huizen in gebruik stellen.  

 

Andere activiteiten 
De redactie bracht vier nummers uit van het tijdschrift, waaronder een speciaal dik nummer 

over Volksverheffers, waarbij werd aangesloten bij het thema van de Open Dag. 

Op 27 september werden de eerste exemplaren hiervan aangeboden aan de besturen van de 

regionale volksuniversiteiten. Dit geschiedde op een bijzondere bijeenkomst bij de 

Volksuniversiteit  Hilversum. Gastredacteur Henk Michielse gaf een toelichting over de 

inhoud van het themanummer, waarna hij de uitreiking ervan voor zijn rekening nam. Jan 

Maarten van Ingen Housz gaf namens de Volksuniversiteit Naarden-Bussum een inzicht over 

het hedendaagse cursusaanbod van de volksuniversiteit. 

De middag werd besloten met een geanimeerde borrel. 

Op 26 november vergaderde het bestuur met de redactie van het TVE-tijdschrift. Hierbij werd 

stilgestaan bij het afscheid van Hans Mous, die twee jaar lang als redacteur en acht jaar lang 

als hoofdredacteur betrokken is geweest bij het tijdschrift. Als opvolger trad Joris 
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Cammelbeeck aan. We mochten drie nieuwe redacteuren verwelkomen: Maria Boersen, Sarah 

Remmerts de Vries en Sander Koopman. 

Het samenwerkingsverband van de Vrienden van het Gooi, de Stichting Omgevingseducatie, 

GNR, IVN, Geopark en TVE heeft in het najaar een Themaleergang Gooiologie met de titel 

Van kerstening tot ontzuiling tussen Vecht en Eem georganiseerd.  

In samenwerking met het Comeniusmuseum, de Vereniging Vestingstad, Nederlands 

Vestingmuseum en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen werden er in het kader van 

het Historisch Café Naarden lezingen georganiseerd op 16 januari, 20 maart, 15 mei, 18 

september en 20 november. 

  


