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Bestuur en ledenaantal
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) bestond uit zeven personen:
•
•
•
•
•
•
•

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

Als gevolg van corona is er geen Algemene Ledenvergadering gehouden, waardoor er geen
bestuursmutaties zijn geweest. Het rooster van aan- en aftreden is ongewijzigd gebleven.
Het bestuur kwam in 2020 in totaal drie keer voor een vergadering bijeen (in 2019 negen
keer). De lopende zaken zijn via de mail behandeld. Het financiële verslag 2019, het
jaarverslag 2019 en de begroting 2020 zijn op de website gepubliceerd. Leden hebben tot 1
januari 2021 de mogelijkheid gekregen om te reageren op de jaarstukken. Er zijn geen
reacties binnengekomen. Met ingang van deze datum zijn deze jaarstukken definitief.
Secretaris mevrouw M.D.M. van Munster werd naar aanleiding van onder andere haar
werkzaamheden als bestuurslid en redactielid van de VHA benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Verenigingsgebouw en rookvrij Amstelveen
Het verenigingsgebouw is gevestigd aan Orion 19A. Het bestuur ondersteunt het beleid van
de gemeente Amstelveen voor een rookvrij Amstelveen. In het verenigingsgebouw wordt
niet gerookt.

Kascommissie
De kascommissie bestond uit de heren J.P. Koopmans en G.J.M.J. Lindeman. Omdat er
geen Algemene Ledenvergadering is gehouden, is er geen nieuwe kascommissie benoemd.
De kascommissie heeft op 13 mei 2020 het financiële verslag 2019 goedgekeurd.

Ledenaantal
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 329 leden waaronder 35 gezinslidmaatschappen en
vier ereleden. Met ingang van 1 januari 2021 hebben 12 leden opgezegd. Van 2 leden is
bericht van overlijden ontvangen in 2020.

Financiën en contributie
De contributie bedroeg in 2020 € 22,50 voor een gewoon lidmaatschap en € 27,50 voor een
gezinslidmaatschap. De vereniging ontvangt een subsidie van de gemeente Amstelveen
voor de huur van Orion19A. Deze subsidie wordt vanaf 2020 weer jaarlijks geïndexeerd. De
niet toegepaste indexering van de afgelopen jaren is nog niet gecompenseerd door de
gemeente.

Jaarverslag 2020 VHA

Blz. 02
Nieuwsbrief

Het afgelopen jaar zijn twee nieuwsbrieven verschenen (april en oktober 2020).
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Redactie en publicaties
Redactie
De redactie bestond in 2020 uit: dhr. W.J Groeneweg, dhr. G.J.M.J. Lindeman en
mw. M.D.M. van Munster.

Amstel Mare
In 2020 verschenen de gebruikelijke vier uitgaven van Amstel Mare. De uitvoering is volledig
in kleur op A4-formaat. In april verscheen een extra dik themanummer ter gelegenheid van
75 jaar bevrijding. 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 2020 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
Hair Born

De advertentieacquisitie voor Amstel Mare werd verzorgd door de heer H. Wolkers.
Het themanummer 75 jaar bevrijding werd gesponsord door de gemeente Amstelveen, de
Stichting Stinak en de Stichting Aemstellant.
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Evenementen en activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd op 4 januari in het verenigingscentrum aan Orion 19A
gehouden. Het aantal bezoekers bedroeg circa 50.

Lezingen
Dit jaar werd op 22 januari een lezing door de heer J. Beiboer, voormalig scheepsarts op de
Willem Barentsz, over de walvisvaart gehouden (voor leden en belangstellenden in het
verenigingscentrum). Het aantal bezoekers bedroeg circa 30. In verband met corona konden
geen lezingen meer worden gehouden in het verenigingscentrum. Op 5 maart heeft de heer
J.A. Mellegers een lezing gegeven bij Participe Kastanjelaan over het Oude Dorp en Keizer
Karelpark.
Contactochtenden ouderen
We hebben contacten gelegd met Middenhof voor het organiseren van contactochtenden
voor groepen ouderen in Orion. De uitvoering hiervan is uitgesteld vanwege corona.

30 jaar VHA
In 2020 bestond de VHA dertig jaar. Met uitzondering van een artikel in Amstel Mare hebben
wij vanwege corona geen aandacht aan dit jubileum kunnen schenken.

Monumentenbeleid
Meldpunt monumenten
In overleg met de VHA hebben de gemeente en de (onafhankelijke) Erfgoedcommissie voor
een lijst van circa 20 beoogde objecten de monumentenstatus voorbereid. Dit heeft ertoe
geleid dat de monumentenstatus is verleend aan twee woonhuizen (Amsterdamseweg 483,
Amsteldijk Zuid 107a), een bushokje aan de Dorpsstraat en een kiosk in het Amsterdamse
Bos.
Jagershuis
Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State na diverse keren uitstel een tussenuitspraak
gedaan, waarbij is aangegeven dat de minister het intrekken van de status van
Rijksmonument beter moet motiveren. Het college van B&W van Amstelveen heeft zich
inmiddels voorstander verklaard van behoud van het Jagershuis. Beide partijen, zowel
Aemstel Monuments B.V. als de VHA, hebben weer hun zienswijzen ingediend na het
‘herstelbesluit’ van de minister/RCE. Eind 2020 heeft een nadere zitting door de Raad van
State plaatsgevonden. In 2021 volgt de uitspraak.
Heilige Geestkerk
Op het bouwplan bij de Heilige Geestkerk zijn zeer veel reacties bij de gemeente ingediend.
Het plan is desondanks vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks dat de vereniging blij
is dat de kerk behouden kan blijven, hebben wij ingesproken om ook de dagkapel en de
pastorie te behouden. Tevens is een bezwaar ingediend tegen het opheffen van de
monumentale status van beide gebouwen.
Bovenkerkerweg 21
Bovenkerkerweg 21, het voormalige woonhuis van de Amstelveense architect Leo van der
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Bijl, is onderdeel van het plangebied Maalderij 4-8. De projectontwikkelaar is voornemens
het pand te slopen. De VHA heeft bezwaar gemaakt tegen dit plan. Dit jaar heeft een
gesprek met wethouder Raat plaatsgevonden. Dit heeft helaas niet geleid tot resultaat.
Charlotte van Montpensierlaan 2a
De VHA heeft een reactie gestuurd op de concept startnotitie Charlotte van Montpensierlaan
2a, waar een kantoorpand wordt vervangen door een appartementencomplex. Tevens heeft
bestuurslid de heer F.P. Paris ingesproken bij de raadsvergadering over het bouwplan.
Beschermd dorpsgezicht Elsrijk-West
Daarnaast heeft de heer F.P. Paris namens de VHA ingesproken bij de Commissie
Ruimtelijke Ordening i.v.m. bestemmingsplan Elsrijk-West. In het bestemmingsplan is
geregeld dat alleen het stratenplan met groenstructuur onder het beschermd dorpsgezicht
Elsrijk-West vallen en niet (zoals eerder afgesproken) ook de bebouwing in de Charlotte van
Montpensierlaan en de Jan Huddestraat. Desondanks is het voorstel ongewijzigd gebleven.
Overige plannen
De VHA heeft de volgende reacties en zienwijzen op overige plannen verzonden:
• een reactie op de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van een schuur bij Stationsstraat 28 (Station Amstelveen); De VHA was van mening
dat de aanvraag onvoldoende duidelijk maakte hoe hoog de schuur zou worden,
waar deze zou komen en hoe deze zich zou verhouden tot de monumentale status
van het stationsgebouw. Inmiddels is de aanvraag afgewezen omdat de
stadsbouwmeester deze niet in overeenstemming met de welstandscriteria achtte;
• een zienswijze op de aanwijzing als gemeentelijk monument van het spoortracé
Amsterdam-Amstelveen-Bovenkerk om aandacht te vragen voor:
o de bescherming en zichtbaarheid van de stationsgebouwen en de
bijgebouwen;
o het zichtbaar maken van het (gesloopte) traject na Bovenkerk;
o aandacht te vragen voor de bruggenhoofden waar het fietspad langs de
Poel nu over ligt en de bruggenhoofden bij het viaduct over de huidige A9;
o de ‘Duiventil’ van Piet Kramer (ter hoogte van de Van Nijenrodeweg);
• een zienswijze op het ‘Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030’, waarin beschreven
wordt hoe de gemeenten Amsterdam en Amstelveen de toekomstige ontwikkelingen
van het Amsterdamse Bos zien; De VHA is bezorgd dat de plannen de
oorspronkelijke structuur van het bos in gevaar brengen en er meer recreatie en
festivals worden toegelaten.
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Promotie, ledenwerfacties en representatie
Publiciteit
De activiteiten van de VHA dragen ertoe bij dat de vereniging meer naamsbekendheid krijgt.
Door het sturen van persberichten naar het lokale nieuwsblad en plaatsing van
aankondigingen in de nieuwsbrief, op de website, op nieuwssites op internet en op
Facebook zijn de activiteiten gepromoot.

Markten
In verband met corona waren er geen markten/evenementen.

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.
Daarnaast wordt een Facebookpagina beheerd, waarop activiteiten van de vereniging en
andere aankondigingen/nieuwsberichten worden geplaatst.

Representatie
Bij de volgende gelegenheden is een vertegenwoordiging van de VHA aanwezig geweest:
•
•
•
•
•
•

18 januari 2020: bijeenkomst 100 jaar Patrimonium
23 januari 2020: feestelijke aftrap Cultuuragenda;
26 januari 2020: onthulling tijdelijk monument Levenslicht;
5 september 2020: onthulling gedenkteken oorlogsslachtoffers Henegouwselaan;
24 september 2020: onthulling monument ‘Nooit meer teruggekomen’.
12 en 13 september 2020: Voor de Open Monumentendagen is een film gemaakt
van de wandeling door het Oude Dorp en Keizer Karelpark. Mevrouw A.M.W. BulkBunschoten heeft hieraan haar medewerking verleend.
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Werkgroepen
Archeologie
De werkgroep kwam tot medio maart en in de periode juli tot en met medio november
wekelijks bijeen op de zaterdagen (buiten de vakantietijd). De deelname aan het Project
ArcheoHotspot in het Albert Pierson Museum op de dinsdagochtenden kon tijdens de
coronaperiode niet doorgaan. De verwachting is dat de deelname aan de ArcheoHotspot in
de loop van 2021 weer kan worden voortgezet. De heer G.J.M.J. Lindeman heeft
deelgenomen aan het project van de gemeente Amstelveen om de oude waterput, die een
aantal jaren geleden bij een opgraving is teruggevonden, terug te brengen op het dorpsplein
in het Oude Dorp. De gemeente Amstelveen wil het Oude Dorp een facelift geven en de
openbare ruimte herinrichten. Tevens waren leden van de werkgroep aanwezig bij het
onderzoek naar de kerkheuvel in Ouderkerk aan de Amstel. Bij de voorbereiding van de
komende expositie in het aangepaste museum Amstelland in Ouderkerk a/d Amstel werd
eveneens de VHA, als zustervereniging, betrokken in de persoon van heer G.J.M.J.
Lindeman.

Educatie
Op 5 februari heeft een leerling van de Michiel de Ruyterschool een spreekbeurt gegeven
over de geschiedenis van Amstelveen. Daarnaast heeft onze vereniging meegewerkt aan
het lespakket Historisch Besef Amstelveen dat wordt ontwikkeld door Cultuureducatie
Amstelland. De vereniging kon geen schoolklassen ontvangen in verband met corona. De
les ‘Een uurtje historisch Amstelveen’, over de geschiedenis van Amstelveen, bestemd voor
kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool, kon dit jaar niet worden gegeven.

Interviews
Waar mogelijk heeft de interviewgroep interviews gehouden om (historische) informatie te
verkrijgen over Amstelveen. Corona maakte het echter moeilijk om bij mensen langs te gaan
voor een interview.

Jaarverslag 2020 VHA

Blz. 08

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. Dit jaar is verder gewerkt aan het invoeren van
de boeken in de computer.

Schenkingen
De VHA heeft in 2020 de volgende schenkingen ontvangen:
•

Twee flesjes bier Anegen limited edition De Naeckte Brouwers

•

Diverse oude kranten en Ons Amsterdam

•

Stickers en twee stropdassen Fokker

•

Tas met opdruk ‘Over-Amstel’

•

Diverse spullen van Sophie van Doorn (koerierster in Tweede Wereldoorlog)

•

Kranten herdenking bevrijding 1995

•

Oude jaargangen Amstel Mare en krantenknipsels

•

Diverse boeken

•

Diverse ansichtkaarten en oude foto’s

•

2 collectebussen N.J.A.H.
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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 normaal vier keer per jaar bijeen, maar dit jaar niet in verband
met corona.

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
De werkgroep Archeologie werkt samen met de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN), afdeling Amsterdam e.o. Normaal gesproken vinden activiteiten plaats
die ook toegankelijk zijn voor leden van de VHA. Vanwege corona waren er geen
activiteiten.

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. In
verband met corona zijn de werkzaamheden opgeschort.

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 Stichting Amstelveen Oranje.

Historisch besef
Namens de VHA neemt de heer J.A. Mellegers zitting in de werkgroep ‘Educatie’ in het
kader van het project ‘Historisch besef’ van de gemeente Amstelveen. Mevrouw A.M.W.
Bulk- Bunschoten en de heer F.P. Paris nemen deel aan de werkgroep ‘Invulling
Randwijcklaan 13’.
De werkgroep Educatie heeft tot doel activiteiten op het gebied van educatie over de historie
meer te coördineren. Door Cultuureducatie Amstelland is een lespakket Historisch Besef
Amstelveen ontwikkeld, waaraan de VHA heeft meegewerkt.
Daarnaast heeft mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten meegewerkt aan de historische
wandelroutes in het kader van historisch besef door het Oude Dorp en Keizer Karelpark.

