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Bestuur en ledenaantal
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) bestond tot de Algemene
Ledenvergadering op 18 april 2018 uit zeven personen.
Bestuurslid mevrouw W. Chr. Pieterse trad volgens het rooster van aan- en aftreden af. Zij
stelde zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Mevrouw Pieterse werd benoemd als
erelid van de vereniging.
Het bestuur bestond na de jaarvergadering op 18 april 2018 uit de volgende personen:
-

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Dhr. L. Barlag, penningmeester
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Mw. E.A.M. Barlag - de Wit, bestuurslid algemeen
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.W. Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen

Het bestuur kwam in 2018 in totaal tien keer (exclusief de Algemene Ledenvergadering)
voor een vergadering bijeen (in 2017 zes keer).
Vanaf medio 2018 woonde de heer P. Paris de bestuursvergaderingen bij als aspirant
bestuurslid.

Kascommissie
De heer J.P. Koopmans wordt door de Algemene Ledenvergadering voor de tweede maal
benoemd als kascommissielid. De heer H. Wolkers is twee keer lid van de kascommissie
geweest, maar wordt vanwege de continuïteit herbenoemd als lid van de kascommissie, De
heer G. Lindeman wordt benoemd als reservelid van de kascommissie.

Ledenaantal
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 319 leden waaronder 34 gezinslidmaatschappen en
vier ereleden. Met ingang van 1 januari 2019 hebben 12 leden opgezegd. Van 6 leden is
bericht van overlijden ontvangen in 2018.

Nieuwsbrief
Het afgelopen jaar zijn drie nieuwsbrieven (juli, oktober en december 2018) verschenen.
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Redactie en publicaties
Redactie
De redactie bestond in 2018 uit: dhr. W.J Groeneweg, dhr. G.J.M.J. Lindeman en
mw. M.D.M. van Munster.

Amstel Mare
In 2018 verschenen de gebruikelijke vier uitgaven van Amstel Mare. De uitvoering is volledig
in kleur op A4-formaat. De lay-out wordt in eigen beheer verzorgd door de redactie. Het blad
wordt geprint door Studio Meijerij in Amstelveen.

Advertenties en sponsoring
In Amstel Mare waren in 2018 advertenties opgenomen van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stevab Elektronica
Slagerij Astrid Drenthe
Boekhandel Blankevoort
Hogerwerf & Meijer, Gereedschap en IJzerwaren
J.W.F. Born, loodgietersbedrijf
Ed van Niele, Kunsthandel, Lijstenmakerij
D’Amstelhoek, slijterij, wijnhandel
Universitair sportcentrum VU
Tjins Gelderlandplein

De advertentieacquisitie voor Amstel Mare werd verzorgd door de heer H. Wolkers.
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Evenementen en activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd op 6 januari 2018 in het verenigingscentrum aan Orion 19A
gehouden. Het aantal bezoekers bedroeg circa 50.

Lezingen
Dit jaar werden de volgende lezingen gehouden (voor leden en belangstellenden in het
verenigingscentrum):
•

•

18 april 2018 (Algemene Ledenvergadering): lezing ‘het ontstaan en de
cultuurhistorische waarden van het Amsterdamse Bos’ door de heer Jouke van der
Werf. Aantal bezoekers: circa 15.
14 november 2018: de heer R. Ros over de Stelling van Amsterdam. Aantal
bezoekers: circa 50.

Daarnaast heeft mevrouw A. Bulk-Bunschoten op locatie lezingen gegeven over de
geschiedenis van Amstelveen:
• 4 mei 2018: Randwijcklaan 13
De heer G. Lindeman heeft namens de VHA deelgenomen aan de jury tijdens de familiequiz
op 17 juni 2018 in de bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein.

Wandeling
Op 22 september 2018 organiseerde de VHA een wandeling in het Oude Dorp. Hieraan
namen circa 25 personen deel.

Monumentenbeleid
Meldpunt monumenten
De gemeenteraad heeft op 14 februari jl. de motie ‘Laat monumenten niet lopen’ unaniem
aangenomen. In de motie verzoekt de gemeenteraad het college om een meldpunt in te
richten voor het registreren van Amstelveense gebouwen die vanuit cultuurhistorisch en/of
monumentaal opzicht van belang zijn om voor Amstelveen te behouden. De looptijd van
deze actie was een half jaar. De vereniging heeft alle binnengekomen suggesties
beoordeeld en van een advies voorzien. Vervolgens zal de (onafhankelijke)
Erfgoedcommissie zich buigen over de binnengekomen suggesties.
Randwijcklaan 13
De VHA heeft deelgenomen in het Comité behoud Synagoge Randwijcklaan 13. De
gemeente heeft het gebouw gekocht en aangewezen als gemeentelijk monument.
Jagershuis
De VHA is in bezwaar en vervolgens in beroep gegaan tegen het intrekken van de status
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van Rijksmonument van’ t Jagershuis ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw op deze
locatie. Op dit moment loopt de procedure nog.
Heilige Geestkerk
De Heilige Geestkerk, een gemeentelijk monument, is gesloten voor de rooms-katholieke
dienst en is verkocht aan een projectontwikkelaar, die op deze plek woningen wil bouwen.
De Vereniging Historisch Amstelveen heeft het college van B&W van Amstelveen en de
gemeenteraad een brief gestuurd om zich in te zetten om de kerk te behouden. De kerk is
een mooi voorbeeld van een wederopbouwkerk na de Tweede Wereldoorlog, waarvan er al
veel zijn verdwenen. Mogelijk kan de kerk een nieuwe bestemming krijgen, zoals met de H.
Annakerk is gebeurd. De gemeente is gestart met een onderzoek naar mogelijk hergebruik
van de kerk.
Garage Zenith (voormalige KwikFit garage)
Ook voor Amsterdamseweg 388, de Zenithgarage en laatst in gebruik voor KwikFit, en het
naastgelegen pand, zijn bouwplannen. Deze garage met kenmerken van de Amsterdamse
School werd in 1928 gebouwd en is in de oorlogsjaren nog in gebruik geweest bij de
Duitsers. De garage had geen monumentale status. Naar aanleiding van een melding van
enkele bewoners heeft de VHA college en gemeenteraad opgeroepen dit markante pand te
behouden. Inmiddels is het pand, mede door onze inzet, eind december 2018 aangewezen
als gemeentelijk monument.
Voormalige Jan Ligthartschool
Voor de voormalige Jan Ligthartschool (nu Ateliers2005) aan de Van Weerden Poelmanlaan
is een aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan en zo de verbouwing
van Ateliers 2005 tot appartementen mogelijk te maken. Dit schoolgebouw uit 1952 is van
historisch belang omdat het een van de laatste scholen uit deze periode is, die nog
aanwezig is. De indeling en de uiterlijke staat van de school zijn nagenoeg authentiek.
Dit zou verloren gaan wanneer de school wordt omgebouwd tot appartementen. De VHA
heeft de gemeente verzocht de school aan te wijzen als gemeentelijk monument. Inmiddels
is de aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan ingetrokken en is het gebouw
aangewezen als gemeentelijk monument.
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Promotie en ledenwerfacties
Publiciteit
De activiteiten van de VHA dragen ertoe bij dat de vereniging meer naamsbekendheid krijgt.
Door het sturen van persberichten naar de lokale weekbladen en plaatsing van
aankondigingen in de nieuwsbrief op de website, op nieuwssites op internet en op Facebook
zijn de activiteiten gepromoot.
Daarnaast is aan ledenwerving gedaan, onder andere door verspreiding van het
septembernummer van Amstel Mare, met daarin een artikel over ’t Jagershuis, onder de
bewoners van de Amstelzijde.

Markten
De vereniging heeft in 2018 deelgenomen aan de volgende markten/evenementen
•
•
•
•

5 mei 2018 in de Stadstuinen
3 juni 2018: Wester-Amstel (Amstellanddag)
9 juni 2018 tijdens de Historische Dag in Bovenkerk
18 oktober 2018: vijfjarig bestaan Vereniging van Oud-Raadsleden

Website
De website van de vereniging (www.historischamstelveen.nl) levert informatie over de
vereniging en de activiteiten van de vereniging. Via de website worden tevens publicaties
besteld en kan men zich als lid opgeven. Om te voldoen aan Europese privacywetgeving is
privacybeleid opgesteld. Dit is op de website geplaatst.
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Werkgroepen
Archeologie
Bezoekers waren zoals altijd weer welkom op de zaterdagen (buiten de vakantietijd) op het
adres Orion 19A van de vereniging. De werkzaamheden op het Marine-terrein in Amsterdam
gingen voort, maar door de beëindiging van de vondstverwerking bij verschillende
beerputten en door de verplaatsing van de werkruimte naar elders op het terrein is het
onzeker hoe in 2019 e.e.a. weer kan worden hervat. De voltooiing van de Noord/Zuidlijn gaf
reden tot vrede, dit betekende echter tevens het einde van de vondstverwerking waaraan
werd deelgenomen.
In komend jaar zijn nog deelstudies van specialisten te verwachten.
Met trots kan vermeld worden dat de (AWN)leden van onze Werkgroep Archeologie met
name genoemd worden als lid van het ‘Projectteam veldwerk en Vondsten’ In de afsluitende
publicatie ‘SPUL, de Catalogus archeologische vondsten Noord-Zuidlijn Amsterdam’.
Eveneens is het vermeldenswaard dat dezelfde leden ook onder Vondstverwerking
genoemd worden in de colofon van het Archeologisch onderzoek ‘Ons’ Lieve Heer op
Solder’, uitgegeven door de gemeente Amsterdam.
Evenals in vorige jaren werd op dinsdagen weer deelgenomen aan het Project
‘ArcheoHotspot’ in het Allard Pierson Museum. Met de aantekening dat in 2019 de
werkzaamheden, in verband met de komende ingrijpende verbouwing, verplaatst worden
naar een ander gedeelte van het Museum.
In het gebouw de Bazel in Amsterdam, waar gedurende het jaar archeologische voorwerpen
werden omgepakt, wordt ook in het nieuwe jaar het werk voortgezet.

Educatie
In 2018 verzorgden mevrouw A.M. Brouwer-van de Wetering, mevrouw A.M.W. BulkBunschoten en de heer J.A. Mellegers in ons gebouw een les over de geschiedenis van
Amstelveen. Deze les, ‘Een uurtje historisch Amstelveen’, is bestemd voor kinderen van de
groepen 7 en 8 van de basisschool.
Dit jaar ontvingen we tot nu toe 3 groepen. De volgende basisschool heeft de les in ons
gebouw gevolgd:
- De Triangel met drie groepen zeven;
We gaan de les ook aanbieden aan de brugklassen van het voortgezet onderwijs.

Interviews
Een nieuwe werkgroep houdt zich bezig met interviews van personen die iets kunnen
vertellen over de geschiedenis van Amstelveen. De groep bestaat uit: J.A. Mellegers, G. van
der Mije-Rudolphus en E. Sant. Interviews hebben o.a. plaatsgevonden over: fietsenmaker
Zegwaard, tuincentrum Konijnenburg, sportschool Buenting, levensmiddelenzaak Ket en
antiekwinkel Annes. De interviews hebben als doel om informatie vast te leggen en te leiden
tot publicaties in het kwartaalblad Amstel Mare.

Jaarverslag 2018 VHA

Blz. 07

Collectievorming
De collectie voorwerpen, boeken en beeldmateriaal is met name door schenkingen verder
uitgebreid. Momenteel wordt gewerkt aan de inventarisatie van de collectie. Doelstelling is
deze toegankelijk te maken via de computer. Gestart is met het invoeren van de boeken in
de computer.

Schenkingen
De VHA heeft in 2018 de volgende schenkingen ontvangen:
•

Luchtfoto Amstelveen

•

Kasboek 1955, dagboekje Aafje Stolk, doos met foto’s, documenten,
prentbriefkaarten en krantenknipsels.

•

Kolenkit en schep

•

Set kaarten 100 jaar Schiphol van toen naar nu

•

Oude melkfles

•

8 ansichtkaarten Amstelveen

•

2 boekjes Amsterdamse Bos

•

Artikelen en tekeningen Koos Landwehr

•

Uw route door Amstelveen Centrum, dienstregeling 2005

•

Diverse boeken

•

Ingelijste reproductie ets ’t Dorp Amstelveen

•

Kaartspel Amstelveen en ansichtkaarten heemparken

•

Tas met plattegrond Amstelveen

•

Beker Julianapark

•

Glas Hoogheemraadschap Amstelland circa 1990

•

Boek het ondergrondse Vrij Nederland 1940-1945

•

Badhanddoek Molen De Dikkert

•

Diverse jaargangen Archeologie Magazine

•

Diverse ansichtkaarten Amstelveen/Amsterdam

•

Boek Patrimoniums vaderlijk erfdeel, gedenkboek gouden jubileum en diverse
krantenknipsels afbraak/herbouw Patrimonium

•

Fles gevonden op terrein Van Leer (circa 1950-1970)

•

Boek Van guldens, euro’s en bitcoins, Rabobank

•

Diverse boeken over Amstelveen e.o.

•

Kleurplaat A9

•

Karton met tekst Troelstra 1918

•

Boek Erfgoed de Kruiskerk

•

Oude jaargangen van Amstel Mare

•

Zeepklopper, wastang en mini-wasbord

•

Elektrisch theelicht

•

Oud sigarettendoosje en zegels
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Externe contacten
Cliëntenraad Stadsarchief Amsterdam
De heer J.A. Mellegers heeft namens de VHA zitting in de cliëntenraad van het Stadsarchief
Amsterdam. De raad komt vier keer per jaar bijeen.

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
De werkgroep Archeologie werkt samen met de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN), afdeling Amsterdam e.o. Op 17 maart 2018 gaf Ben Naardin een
presentatie over zijn onderzoek naar versierde keramische schijven en conische objecten uit
de Late Bronstijd in West-Friesland en gaf Paul Hoogers een lezing over conflictarcheologie.
Op 15 december 2018 hield de AWN de jaarlijkse studiedag. Er vonden diverse lezingen
plaats, waaronder een leziing door Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog van Amsterdam, over
de vroegste geschiedenis en het ontstaan van Amsterdam aan de hand van de opgravingen
die bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn hebben plaatsgevonden. Beide activiteiten vonden
plaats in het verenigingscentrum van de VHA en waren ook opengesteld voor leden van de
VHA.

Stichting Aemstellant
Vanuit de VHA hebben twee personen zitting in het bestuur van de Stichting Aemstellant.
Dit zijn mevrouw M.D.M. van Munster en de heer W.J. Groeneweg.

Databank Middeleeuwen
De heren W.J. Groeneweg en G.J.M.J. Lindeman nemen deel aan de werkgroep Databank
Middeleeuwen, een samenwerkingsverband tussen de Historische Kring Abcoude–
Baambrugge (HKAB), de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en de Historische
Vereniging Wolfgerus van Aemstel (WvA). Het doel is middeleeuwse bronnen van
Amstelland op te sporen, te digitaliseren en toegankelijk te maken via een website.

Werkgroep Nooit meer teruggekomen
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft namens de VHA zitting in de Werkgroep Nooit
meer teruggekomen, in het leven geroepen door de vereniging Oranje in Amstelveen

Werkgroep Heemraadschapslaan
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft namens de VHA zitting in de werkgroep
Heemraadschapslaan van Stadsdorp Elsrijk.

Comité behoud Synagoge Randwijcklaan 13
Mevrouw A.M.W. Bulk-Bunschoten en mevrouw A.M. Brouwer-van de Wetering namen
namens de VHA deel aan het Comité behoud Synagoge Randwijcklaan 13. Deze activiteit
heeft geresulteerd in de aankoop van het gebouw door de gemeente en de aanwijzing als
gemeentelijk monument.

Jaarverslag 2018 VHA

Blz. 09

Historisch besef
Op 11 juli 2018 heeft in de Amsteltuin de startbijeenkomst plaatsgevonden over historisch
besef. Dit is een project van de gemeente om het historisch besef binnen Amstelveen te
bevorderen en activiteiten op het gebied van historie meer te bundelen. A. Brouwer, A. Bulk
en M. van Munster hebben deze bijeenkomst bijgewoond.
Er zijn twee vervolgwerkgroepen ingesteld: ‘Educatie’ en ‘Invulling Randwijcklaan 13’.
Namens de VHA neemt J. Mellegers zitting in de werkgroep Educatie en A. Bulk in de
werkgroep ‘Invulling Randwijcklaan 13’. Deze laatste werkgroep heeft zich onder andere
gebogen over het terugbrengen van het torentje en over informatieborden.

