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‘Gezicht van het Gooi’  

 
Foto:  Bob Awick 

 

De historische vereniging Tussen Vecht en Eem (TVE) 

geeft enkele malen per jaar een tijdschrift uit met 

interessante artikelen over de geschiedenis van onze 

regio. Heel recent verscheen een prachtig 

themanummer, onder de titel ‘Gezicht van het Gooi’. 

Afgelopen vrijdag ontving burgemeester Han Ter 

Heegde uit handen van Jan Vollers (voorzitter TVE) 

het eerste exemplaar. Dat gebeurde tegen het decor 

van Villa Amalia in Bussum. En dat had alles te maken 

met de inhoud van het boekje en met de Open Dag 

van TVE op 16 oktober. 

 

Omslag eind 19
e
 eeuw  

Het rijk geïllustreerde themanummer telt 250 pagina’s 

en bestaat uit 13 artikelen van historici en andere 

inwoners die zich in de geschiedenis van het Gooi en 

omstreken hebben verdiept. De Naardense historicus 

Henk  Michielse beschrijft de gevolgen van de 

industrialisatie en de komst in 1874 van de spoorlijn 

Amsterdam - Amersfoort voor de woningbouw en 

architectuur in onze regio. Tot ver in de 19
e
 eeuw was 

het Gooi een boerengemeenschap, met alleen in 

Naarden en Hilversum wat industrie en nijverheid. In 

enkele decennia veranderde het Gooi van een 

‘armzalige’ agrarische regio in het gevarieerde 

parkachtig landschap zoals wij het nu kennen. Nol 

Verhagen, secretaris van de Historische Kring 

Bussum, belicht de belangrijke rol van de Erfgooiers. 

Het is voor een groot deel aan hen te danken dat het 

Gooi zo rijk is aan natuur en dat niet het hele gebied is 

opgeofferd aan woningbouw. En Ayla Blüm van de 

Historische Kring Stad Muiden dook in de 

geschiedenis van Bouvy Zout. Zij beschrijft hoe deze 

fabriek het silhouet van Muiden veranderde. De 

schoorstenen waren al van heel veraf te zien. Dan riep 

men: ”We zijn bijna weer in Muiden!” 

Het themanummer kost €9,- en is verkrijgbaar in de 

lokale boekhandel. Of maak het bedrag over op 

bankrekening NL 095 INGB 000 3892084 van Stichting 

Tussen Vecht en Eem, o.v.v. Themanummer 

september 2021.

 

 

Open Dag zaterdag 16 oktober  

 

In het verlengde van het themanummer organiseert TVE samen met de Historische Kring Bussum op zaterdag 16 

oktober een Open Dag rond de geschiedenis van het unieke landschap en de bijzondere architectuur in het Gooi. In 

de ochtend (van 10.00 tot 12.30 uur) zijn er boeiende lezingen in de Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen te 

Bussum. En ’s middags (van 13.30 tot 15.00 uur) kan gekozen worden uit drie interessante excursies, twee in Bussum 

en een op de Hilversumse Meent. Rond het middaguur is er een lunch.  

De kosten voor de hele dag bedragen (inclusief lunch): €30,- voor donateurs van TVE en leden van de HK Bussum en 

€35,- voor overige geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden via www.tussenvechteneem.nl/open-dag. Op deze 

website vindt u ook gedetailleerde informatie over het programma. 

 


