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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 de coronamaatregelen is er geen Algemene Ledenvergadering gehouden.
Met ingang van 1 januari 2022 heeft de heer L. Barlag het penningmeesterschap
overgedragen aan de heer W. Groeneweg. De heer Barlag heeft per 1 januari 2022 het
bestuur verlaten.
Het bestuur kwam in 2021 in totaal vijf keer voor een vergadering bijeen (in 2020 drie keer).
De lopende zaken zijn ook via de mail behandeld.

Verenigingsgebouw en rookvrij Amstelveen
Het verenigingsgebouw is gevestigd aan Orion 19A. Wanneer dat mogelijk was in verband
met de coronamaatregelen is het verenigingscentrum op zaterdagen geopend geweest
tussen 11.00 uur en 13.00 uur om bezoekers te ontvangen. 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.

Ledenaantal
Op 1 januari 2022 telde de vereniging 338 leden waaronder 36 gezinslidmaatschappen en
vier ereleden. Met ingang van 1 januari 2022 hebben 13 leden opgezegd. Van 7 leden is
bericht van overlijden ontvangen in 2021.

Financiën en contributie
De contributie bedroeg in 2021 € 25 voor een gewoon lidmaatschap en € 30 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.
Met ingang van 2022 is de niet toegepaste indexering van de afgelopen jaren
gecompenseerd door de gemeente, waardoor de vergoeding voor de huur weer synchroon
loopt met de daadwerkelijke huur.

Nieuwsbrief
Het afgelopen jaar zijn twee nieuwsbrieven verschenen (oktober 2021 en december 2021).
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Redactie en publicaties
Redactie
De redactie bestond in 2021 uit: dhr. W.J Groeneweg, dhr. G.J.M.J. Lindeman en
mw. M.D.M. van Munster.

Amstel Mare
In 2021 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 2021 advertenties opgenomen van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

De advertentieacquisitie voor Amstel Mare werd verzorgd door de heer H. Wolkers.
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Evenementen en activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie kon dit jaar niet worden gehouden als gevolg van de
coronamaatregelen.

Tentoonstellingen
De opening van de tentoonstelling over Sjoukje Dijkstra en schaatsen in Amstelveen op 18
december, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Sjoukje, kon helaas niet doorgaan
vanwege het verloop van de coronapandemie. De tentoonstelling is verschoven naar 2022.

Lezingen
In verband met de coronamaatregelen konden geen lezingen worden gehouden in het
verenigingscentrum. Op 5 mei heeft de heer J.A. Mellegers een lezing gegeven in de
Buurtkamer Keizer Karelpark over de Tweede Wereldoorlog. De lezing was interactief. Ook
de aanwezigen, waaronder veel bewoners van Amstelveen met een migratieachtergrond,
vertelden over hun ervaringen met oorlog en vrijheid.

Week van de ontmoeting
De vereniging heeft op 2 oktober deelgenomen aan de Week van de Ontmoeting. Het
verenigingscentrum was open voor bezoekers en er werd een presentatie gegeven over de
geschiedenis van Amstelveen.

Contactochtenden ouderen
Op 18 oktober heeft een contactochtend voor ouderen uit Middenhof plaatsgevonden in
Orion. De bijeenkomst was een succes. Elf bewoners met begeleiders kregen een
presentatie en een rondleiding. De tweede geplande ochtend in november kon niet
doorgaan vanwege het verloop van de coronapandemie.

Monumentenbeleid
Jagershuis
Na een lange procedure heeft de Raad van State op 21 juli 2021 besloten dat 't Jagershuis
de Rijksmonumentale status behoudt. Een projectontwikkelaar wilde het pand slopen om op
deze plek nieuwbouw te realiseren. Wij zijn tegen het schrappen van de monumentale
status in 2017 in bezwaar gegaan. Dankzij kundige juridische ondersteuning is uiteindelijk dit
resultaat geboekt. Wij zijn blij met deze uitspraak, die betekent dat 's Jagershuis behouden
blijft. Daarnaast hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente tegen het
voorgenomen besluit tot handhaving van de instandhoudingsplicht van ’t Jagershuis en
hebben wij bij de gemeente de noodzaak tot onderhoud benadrukt.
Heilige Geestkerk
Begin 2021 is een beslissing genomen op ons bezwaar tegen het opheffen van de
monumentale status van de dagkapel en de pastorie van de Heilige Geestkerk. Dit bezwaar
is niet overgenomen door de gemeente.
Overige plannen
De VHA heeft de volgende reacties en zienwijzen op overige plannen verzonden:
• Een reactie op de concept Kerkenvisie van de gemeente.
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•

Een mondelinge reactie op het plaatsen van nostalgische armaturen in de
lichtmasten van de monumentale brug van Jan Wils tegenover de oude
marechausseekazerne aan de Ouderkerkerlaan.
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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. Tevens zijn folders neergelegd op diverse locaties
in Amstelveen, zoals wijkcentra en het raadhuis.

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:
•
•

30 oktober 2021: onthulling gedenktegel slachtoffers bombardement Keizer
Karelweg Tweede Wereldoorlog;
2 zoombijeenkomsten met de gemeente Amstelveen voor culturele instellingen.
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Werkgroepen
Archeologie
De werkgroep kwam wanneer het verloop van de coronapandemie dat toeliet bijeen op de
zaterdagen. Wanneer mogelijk namen leden van de werkgroep deel aan het project
ArcheoHotspot in het Albert Pierson Museum op de dinsdagochtenden, waar mensen langs
kunnen komen om hun vondstmateriaal te laten beoordelen door vrijwilligers. 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. De Werkgroep Archeologie verloor door het overlijden
van Bert Kuipers op 18 december 2021 een kundige collega bij de verwerking van vondsten
(restauratie) en de verschillende opgravingen in de loop der jaren.

Educatie
In de periode oktober tot november hebben wij twee groepen schoolklassen van De Horizon
en vier groepen van de Triangel ontvangen voor de les ‘Een uurtje historisch Amstelveen’.
De les gaat over de geschiedenis van Amstelveen en is bestemd voor kinderen van de
groepen 7 en 8 van de basisschool.

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.
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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 2021 de volgende schenkingen ontvangen:
•

Oude jaargangen Amstel Mare

•

Diverse boeken

•

Diverse ansichtkaarten, oude foto’s en documenten

•

Plakboek geboortekaartjes kraamverpleegster mevrouw Priem (o.a.
Amstelveen)

•

De zaak handgemeen in Amstelveen, stripverhaal t.g.v. de opening van het
Stadshart

•

Schilderij Ouderkerkerlaan

•

Tasje VHA

•

Tegel HIC-toernooi 1982

•

Diverse archeologische en oude voorwerpen

•

Klederdrachtpop turftrapster

•

Beeldje turftrapster
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Externe contacten
Bezoekersraad Stadsarchief Amsterdam
De heer J.A. Mellegers heeft namens de VHA zitting in de bezoekersraad van het
Stadsarchief Amsterdam. De raad komt normaal vier keer per jaar bijeen, maar dit jaar was
de frequentie aangepast 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
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft meegewerkt aan de historische wandelroutes in
het kader van historisch besef door het Oude Dorp en Keizer Karelpark en heeft op 12
september (Open Monumentendag) een wandeling begeleid. Tevens heeft zij deelgenomen
aan de werkgroep die meedacht over het inrichten van de bunker uit de Tweede
Wereldoorlog bij de Pauluskerk. Daarnaast heeft de VHA deelgenomen aan een (digitale)
bijeenkomst over educatie.

