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Tussen Vecht en Eem 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

Algemeen 
Ondanks de wisselende maatregelen tegen corona heeft TVE toch de Open Dag, de uitreiking 

van de Emil Ludenpenning en de reizende expositie Grensverleggers in Gooi en Vecht kunnen 

realiseren. Helaas konden er geen lezingen in het kader van het Historisch Café worden 

georganiseerd.    

Voor de aangesloten organisaties hadden de maatregelen ook consequenties. Diverse 

exposities in de oudheidkamers in musea moesten worden geannuleerd of waren beperkt 

toegankelijk.   

 
Deelnemersraad  
In april en juli werd een nieuwsbrief aan de deelnemers toegestuurd om ze op de hoogte te 

houden van de lopende activiteiten van TVE. 

Er vonden twee vergaderingen van bestuur en deelnemersraad plaats: 

 

De eerste werd op 24 maart gehouden in de vorm van een videobijeenkomst.  

Patricia Alkhoven, directeur Dudok Architectuurcentrum, gaf een presentatie met de titel 

Erfgoed in 3D (4D) en VR. Ze gaf voorbeelden van visualisaties van veranderingen in steden 

in 3D. Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt deze techniek steeds meer 

toegepast. Door ook de tijd erin op te nemen is zelfs sprake van een 4D-visualisatie. Verder 

besprak ze toepassing van virtual reality en augmented reality. 

Het verslag van de financiële commissie, bestaande uit Erik van den Bergh en Jos Joosen 

werd voorgelezen. De commissie verklaarde daarin dat de stukken van de penningmeester een 

getrouw beeld van de financiële situatie gaven. 

 

De tweede vergadering werd gehouden op 3 november in de Palmpit te Bussum. 

Henk Michielse gaf een overzicht van de geplande herdenkingen in 2022 en 2023 in de regio. 

Allereerst ging hij in op de herdenking in 2022 van 1572, waartoe een 20-tal gemeenten zich 

heeft verenigd in het project 1572-Geboorte van Nederland. In Naarden is hiervoor een 

werkgroep gevormd. TVE zal eind 2022 in samenwerking met deze werkgroep een boekwerk 

hierover uitbrengen. 

Ook in 2023 zullen er herdenkingsactiviteiten zijn. Deze hebben betrekking op de Guerre 

Hollande, de Hollands oorlog 1672-1673, waarvoor een gemeentelijke werkgroep onder 

voorzitterschap van Frits van Dulm is gevormd. TVE zal in 2023 aandacht aan dit onderwerp 

besteden.  

Voor beide genoemde herdenkingsactiviteiten in Muiden is Ayla Blüm van de HKS Muiden 

coördinator. 

Verder presenteerde de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg zich als kandidaat-

deelnemer van TVE met een mooie serie lichtbeelden, ondersteund door het Muiderberglied.  

Bestuur en leden stemden unaniem in om de kandidaat als deelnemer bij TVE op te nemen. 
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Bestuur  
Het Bestuur vergaderde zeven keer, waarvan drie in de vorm van een videobijeenkomst. 

Op 1 april nam Corné Zandbergen formeel het penningmeesterschap over van Jan Siebenga, 

die deze functie ad interim had vervuld. 

Op 23 november vond er een videobijeenkomst plaats van bestuur en redactie van het TVE-

tijdschrift. Belangrijk onderwerp waren de afspraken over de herdenkingen in 2022 en 2023. 

Gedacht wordt aan het uitgeven van een boekwerkje in 2022 over 1572. Aan de herdenking 

van 1672-1673 zal ook aandacht worden besteed. 

Tevens werd gebrainstormd over het thema en de invulling ervan voor de Open Dag 2022. 

De huidige werktitel is voorlopig Herdenkingen door de eeuwen heen, plaatsen van 

herinnering tussen Vecht en Eem.   

Naast de reguliere activiteiten heeft het bestuur op 11 oktober deelgenomen aan de Tocht van 

Hoop en Vrees vanaf Kamp Amersfoort tot station Amersfoort en was het op 26 november 

aanwezig bij de presentatie van het lustrumboek van de HHK Albertus Perk in de 

Regenboogkerk te Hilversum. 

 

Donateurs 
Het aantal donateurs bleef gedurende 2021 op een constant niveau.   

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

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

Op 1 oktober werd het eerste exemplaar van het themanummer door Jan Vollers aangeboden 

aan burgemeester Han ter Heegde bij villa Amalia in Bussum. 

 

Open Dag Tussen Vecht en Eem 
Meer dan 60 donateurs en andere belangstellenden namen deel aan de Open Dag 2021. 

Deze Open Dag met als thema Het gezicht van het Gooi, veranderend landschap tussen Vecht 

en Eem vanaf 1850 en georganiseerd door TVE en de HK Bussum werd gehouden op 

zaterdag 16 oktober in de Wilhelminakerk te Bussum. Na de introductie door TVE-voorzitter 

Jan Vollers heette burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren de aanwezigen welkom. 

Architectuurhistorica en erfgoedadviseur drs. Irmgard van Koningsbruggen presenteerde 

vervolgens haar lezing met de titel Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem.  

Als tweede spreker ging emeritus bijzonder hoogleraar Cultureel Erfgoed van monument, tuin 

en landschap aan de VU te Amsterdam prof. dr. Bierens de Haan in op de Cultuur-historische 

betekenis van Landschappen. 

Aansluitend konden de deelnemers kiezen uit drie excursies. Er kon een architectonische 

wandeling worden gemaakt van de Wilhelminakerk naar station Naarden-Bussum of een 

wandeling langs het gevarieerde gezicht van het Spiegel ten westen van het spoor of een 

bezoek aan de Hilversumse Meent met zijn nieuwbouw op erfgooiersgrond. 

Na afloop konden deelnemers en organisatoren terug kijken op een geslaagde Open Dag.  

 

Reizende tentoonstelling Grensverleggers in Gooi en Vecht  
Het wegens de coronamaatregelen uitgestelde Erfgoedfestival Gooi en Vecht in 2020 werd 

alsnog georganiseerd van 26 mei tot en met 12 september. De activiteiten werden zoveel 

mogelijk in de open lucht georganiseerd in de vorm van wandelingen en fietstochten. TVE 

leverde een bijdrage met een reizende tentoonstelling onder de titel Grensverleggers in Gooi 

en Vecht. De tentoonstelling bestond uit een vijftiental banieren met afbeeldingen en 

beschrijving van spraakmakende personen, die uitblonken in wetenschap of kunsten of de 

gezondheidszorg vooruithielpen. Er werd hiervoor een subsidie verkregen van de Lakeland 

Foundation 
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Pas in juli werd zekerheid verkregen, dat de coronamaatregelen het toelieten om de 

tentoonstelling van start te laten gaan. Op 5 juli opende wethouder Alexander Luijten van 

Gooise Meren de tentoonstelling in de bibliotheek van Bussum. De tentoonstelling is voor 

telkens twee weken vertoond tot 1 oktober in 2 gemeentehuizen en 9 bibliotheken. 

Op 26 oktober is deelgenomen aan een evaluatiebijeenkomst onder leiding van de 

regioconservator, waarbij is gebrainstormd over het thema van het volgende festival, dat in 

2023 zal plaats vinden. 

 

Emil Ludenbijeenkomst 
De uitreiking van de Emil Ludenpenning, georganiseerd in samenwerking met de Stichting 

Stad en Lande van Gooiland, de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) en het Goois 

Natuurreservaat (GNR), vond plaats op vrijdag 15 oktober in de Raadzaal van het oude 

Stadhuis te Naarden. De penning werd toegekend aan Jaap Groeneveld voor zijn bijzondere 

inzet op het gebied van de regionale geschiedenis en behoud van cultureel en landschappelijk 

erfgoed.  

Dr. Anton Kos hield de Emil Ludenlezing met de titel De Sint-Vitushof van Nardincklant? 

Een weloverwogen gissing. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Van Lennep 

Kwartet.   

 

Andere activiteiten 
In overleg met VVG, Vechtplassencommissie en Heemschut stelde TVE een Nota van 

Wijzigingen in het Koersdocument van de Regio op, dat op 26 januari aan de Regio Gooi en 

Vechtstreek werd toegestuurd. 
 

Op 11 februari heeft TVE mede namens de Vereniging Heemschut, de Stichting Limieten en 

Valkeveen en de Vereniging Vrienden van het Gooi een brief gestuurd aan het College van B 

& W van Gooise Meren, om erop aan te dringen om zoveel mogelijk steun te verlenen aan het 

Goois Natuurreservaat bij hun pogingen om percelen van het Landgoed Oud-Naarden te 

verwerven. 

Deze percelen werden sinds 7 januari ter verkoop aangeboden en zouden als natuurgebied 

logische aansluiten op de reeds in bezit zijnde terreinen van GNR. 

 

Ook heeft TVE op 19 februari namens de gezamenlijke musea en erfgoedorganisaties een 

breed ondersteunde oproep gedaan aan alle gemeentebesturen in de regio om de regio-

bijdrage aan het erfgoed en toerismeprogramma in Gooi en Vecht voor 2022 en 2023 veilig te 

stellen.  

Bestuurslid Hetty Laverman is namens TVE lid van de klankbordgroep Erfgoedvisie van de 

gemeente Gooise Meren. Op 3 maart is deze Erfgoedvisie besproken, waarbij zij de punten 

van TVE heeft ingebracht. 

 

Door TVE werd in samenwerking met Naerdincklant en Heemschut de cursus 

Erfgoedvrijwilligers en de omgevingswet georganiseerd. De cursus bestond uit een digitale 

module en een cursusbijeenkomst op 3 september in de Spieghelkerk. Het Fonds voor 

Cultuurparticipatie verleende hiervoor subsidie. Bestuurslid Hetty Laverman, die de drijvende 

kracht erachter was, kan terugkijken op een succesvol verloop van de cursus, waarvoor zich 

25 deelnemers hadden ingeschreven. Hetty verzorgt ook de follow up op de cursus heeft in 

het kader daarvan al een aantal presentaties over dit onderwerp gegeven bij geïnteresseerde 

organisaties. 
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TVE heeft een Adres opgesteld in samenwerking met Stichting Stad en Lande van Gooiland 

en de Vereniging Vrienden van het Gooi en met bijdragen van de Stichting Goois 

Natuurreservaat en de Vereniging Natuurmonumenten. Dit Adres werd op 3 september 

toegestuurd aan de politieke partijen in de regio, waarin ze werden opgeroepen aandacht te 

schenken aan het behoud van landschap en erfgoed en dit in hun programma’s voor de 

verkiezingen in maart 2022 op te nemen.  

 

De fusie van het Streekarchief Hilversum met het archief van Gooise Meren en Huizen heeft 

verdere vertraging opgelopen na het vertrek van de archivarissen. TVE heeft contact 

opgenomen met de verantwoordelijke wethouder om de zorgen hierover te bespreken. 

De huidige statuten van TVE werden getoetst aan de normen van de nieuwe Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen. De statuten bleken over het algemeen te voldoen, maar het bestuur 

heeft enkele zaken buiten de statuten iets formeler vastgelegd. 

 

Verder werd er gewerkt aan de voorbereidingen voor het project in 2022 ter herdenking van 

1572-De geboorte van Nederland. 
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