HISTORISCH NIEUWS
Oproep ‘Stad en Lande Stichting’
Het bestuur van de ‘Stad en Lande Stichting’
roept kandidaten op die belangstelling hebben
om op vrijwillige basis zitting te nemen in het bestuur of zich als adviseur van de stichting beschikbaar te stellen.
Voor het bestuurslidmaatschap geldt als voorwaarde dat men inwoner is van één van de Erfgooiersgmeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum,
Huizen, Laren of Naarden). Kandidaten die ook
daadwerkelijk Erfgooier zijn genieten de voorkeur.
Van kandidaten die zich als adviseur willen aanmelden wordt ook verwacht dat zij woonachtig zijn
in één van genoemde gemeenten èn dat zij actief
zijn of zijn geweest op het terrein van de Gooise
historie of daarmee bekend zijn. Kennis van de geschiedenis van het instituut van de Erfgooiers
geldt als extra aanbeveling.
De Stad en Lande Stichting is sinds 1977 rechtsopvolger van de geliquideerde Vereniging van
Stad en Lande van Gooiland, beter bekend als de
Erfgooiersvereniging.
De Stichting ijvert voor het levendig houden van
de geest van ‘Stad en Lande van Erfgooiers’ door
de geschiedschrijving over het Gooi en speciaal de
Erfgooiers. Daartoe organiseert zij regelmatig activiteiten en ondersteunt zij historisch onderzoek.
Met het oog hierop is bijvoorbeeld het archief
van de Vereniging, waarin zich tal van charters en
andere belangrijke archiefstukken bevinden, ondergebracht bij het Stads- en Streekarchief voor
Naarden, Muiden en Bussum in Naarden. Ook
kent zij eens per jaar de Emile Ludenprijs toe aan
inwoners van het Gooi die zich voor de historie en
het behoud van de traditie van het Erfgooierssschap verdienstelijk hebben gemaakt.
Verder organisaeert de stichting tentoonstellingen
en mag een bijzonder inititatief niet onvermeld blijven: de totstandkoming van de Erfgooiersroute, een
interessante fietstocht door het Gooi, die intussen
zelfs door de ANWB is erkend en bewegwijzerd.
Om dit alles te kunnen voortzetten is het belangrijk dat in het bestuur de nodige kennis over de Erfgooiers behouden blijft en know-how aanwezig is
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over het organiseren van allerlei activiteiten. Vandaar deze oproep.
Belangstellenden worden verzocht zich schriftelijk aan te
melden bij de secretaris van het bestuur, de heer E.J.
Boeters, Schokkinglaan 8, 1272 JS Huizen. Voor
inlichtingen kan men zich ook tot hem wenden via telefoonnummer 035-525 40 53 of e-mailen naar boeters@wxs.nl.

Vervoermuseum
Het Goois Vervoer Museum zit in de problemen.
Het museum heeft voor de huisvesting van zijn
collectie al jaren een bescheiden schoollokaal ter
beschikking maar moet dat lokaal op 1 juni aanstaande leeg opleveren. Eigen Perk belde George
Seppen, bestuurslid van het museum, met de
vraag of hij al wat anders had. Het artikel over ons
huisvestingsprobleem in de Gooi- en Eemlander
van 8 januari heeft weliswaar één reactie opgeleverd maar dat voorstel was voor ons te duur. Ook
een gemeentelijke suggestie om een ruimte onder
de tribune van het sportpark te betrekken bleek financiëel niet haalbaar. Nog afgezien van het feit
dat we veel liever vlak bij het centrum zouden willen zitten. We hebben dus nog niets en beginnen
aardig bezorgd te worden. Waaruit bestaat die collectie van het Goois Vervoer Museum eigenlijk?
We hebben geen oude tramwagens of ander
groot materieel. De collectie omvat onder meer
een wagonlantaarn, oude uniformen en tassen
van trampersoneel, een stuk rails van de Gooise
stoomtram en stationsmaterieel zoals borden en
seinen. Er komt voortdurend meer bij en dat alles
dient zorgvuldig en toegankelijk te worden opgeborgen. Hierbij zij aangetekend dat het Goois Vervoer Museum ook een eigen blad uitgeeft dat drie
maal per jaar verschijnt. Eigen Perk heeft voor de
activiteiten van deze jonge (sinds 1993) vereniging van ‘transporthistorici’ veel sympathie en voldoet graag aan Seppen’s verzoek om u te vragen
hem op te bellen indien u voor weinig geld een redelijk droge ruimte ter beschikking heeft. Telefoonnummer is (035) 623 12 49.
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