JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2019 (1 januari 2019 tot en met 31 december 2019)
Het bestuur bestaat dit jaar uit de volgende leden:
Voorzitter:
Theo Kersten
Secretaris:
Kees Glimmerveen
Penningmeester:
Hans Wilders
Lid:
Monique van Roode
Lid:
Ton de Graaf
.
De vereniging bestond dit jaar 70 jaar. Het 14e lustrum is feestelijk gevierd op zaterdag 21 september
in de Waalse Kerk met een gevarieerd programma met daarin een lezing door Simon Giling over de
geschiedenis van de Waalse Kerk en een voordracht van de fotograaf en columnist van de Volkskrant,
Hans Aarsman. De muziek werd in de pauze verzorgd door het Amsterdams Smartlappenkoor.
Een ander deel van het programma nam het ensemble NAJWA voor haar rekening met muziek uit
verschillende culturen.
Dit alles is voorbereid en tot stand gekomen dankzij de inzet van de lustrumcommissie bestaande uit
Bert Kremer en Robert Simons.
Tijdens de viering van dit jubileum is Dik van Dijk tot erelid benoemd vanwege de indrukwekkend
vele verdiensten, die hij over een groot aantal jaren voor de vereniging heeft gehad en zeker nog heeft.
Daarnaast is dit jaar door alle vrijwilligers weer hard gewerkt om een zo gevarieerd mogelijk
programma tot stand te brengen.
Uit de diverse reacties van de leden blijkt dat daar dit jaar opnieuw veel waardering voor was.
Een terugkerend probleem is echter steeds weer de druk op het boekingssysteem waarbij zich helaas
bij de start van het boeken ook technische haperingen hebben voorgedaan.
Ofschoon een pasklare oplossing hiervoor niet meteen voor het oprapen lijkt, wordt er alles aan
gedaan om de hinder zo veel mogelijk te beperken.
Uit de hierboven genoemde reacties van de leden op onze programma’s blijkt dat de werkgroepen
steeds weer prima functioneren.
Zij vergaderen afzonderlijk maar ook een paar keer per jaar gezamenlijk met het Algemeen Bestuur
om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de vereniging en om feeling met elkaar te
blijven houden. Dit jaar gebeurde dat op 13 maart 2019 en op 25 september 2019 in een zaal van Huis
van de Wijk de Banne in Amsterdam Noord.
Het Algemeen Bestuur kwam officieel vijf keer bij elkaar: op 21 februari, op 2 april, op 17 juni,
op 30 juli, en op 24 oktober 2019 op verschillende locaties met tussentijds nog enkele onofficiële
besprekingen.
Dat is evenals vorig jaar iets vaker dan in eerdere jaren in verband met de voorbereidingen op de
hiervoor omschreven lustrumviering in dit jaar.
Bij de ledenadministratie ziet het ledenverloop er als volgt uit:
Aanvang 2019
Bij
Af
Gesaldeerd
Leden: 1453
172
73
99

Eind 2019
1552

De vereniging heeft thans 3 ereleden, namelijk: mevrouw A. de Braal, de heer J.H. van Tongeren en
sinds dit jaar de heer D.A. van Dijk.
Het programmaboekje verscheen twee maal, nl. eind december 2018 en in augustus 2019
Redactieleden van het programmablad zijn Dik van Dijk en Dini de Braal.
Zoals we inmiddels van hen gewend zijn, maakten zij dat het blad er uitermate verzorgd uit zag.
Ook zorgden zij voor toelevering voor de website.
Eindredactie: bestuurslid Monique van Roode. Vormgever: Kees Reniers.
De website van de vereniging bevatte opnieuw het hele programma van cursus, lezingen en excursies.
Het aanmelden voor excursies en de cursus via de website loopt op zich goed op de hiervoor
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genoemde problemen bij de aanvang van het boeken na. Daarbij heeft Hans Wilders opnieuw veel
hulp verstrekt aan leden die meer of minder moeite hebben met computers.
Het programma werd door Kees Reniers op de website gezet, aangeleverd door de redactie van het
programmablad. Marc Willemsen verzorgt het onderhoud en zorgt ervoor dat eventuele technische
wijzigingen op de site worden verwerkt.
De kascommissie bestond in 2019 over 2018 opnieuw uit mevrouw E. Schooneveldt-Kramer en de
heer Frank Scholing.
Al jaren staat de contributie op € 10,= en de financiële situatie van de vereniging gaf het bestuur
opnieuw aanleiding daar geen verandering in aan te brengen.
In 2019 hebben er bij de afdeling Cursus weer allerlei heel interessante activiteiten plaatsgevonden
waarbij de excursie naar bijzondere architectuur in Den Haag, Delft en Rotterdam een van de
hoogtepunten was.
Allereerst werd het Papaverhof in Den Haag bezocht. Deze woningen zijn in 1921 gebouwd naar
ontwerp van De Stijl-architect Jan Wils. Het is een Rijksmonument en bestaat uit 128 middenklasse
woningen. Daarna werd de bibliotheek van de Technische Universiteit in Delft, ontworpen door
architectenbureaubureau Mecanoo, met een bezoek vereerd. De directeur van dit architectenbureau,
Francine Houben, voltooide hier lang geleden haar opleiding. Voorafgaand aan dit bezoek werd er
genoten van een lezing over dit architectenbureau door Suzanne Roelofs, die wij tot onze vaste
sprekers van de cursus rekenen. Na de lunch in Hotel New York in Rotterdam bezochten wij de RK
Begraafplaats & Crematorium Sint Laurentius, met de bijzondere kapel, in de vorm van een
juwelendoosje, eveneens een schepping van bureau Mecanoo.
De lezingen, met bijzondere onderwerpen en goede sprekers, werden goed bezocht. Er is afscheid
genomen van het Gerrit van der Veencollege, een vertrouwde plek, waar sinds 2010 de aula gehuurd
werd. De sleutels werden ingeleverd en vanaf 2020 starten we in het Joke Smit college.
Daarnaast is er de Werkgroep Lezingen/Excursies; zij coördineert de regio’s noord, zuid, oost
en west, die per regio de lezingen en excursies organiseren.
De lezingen werden gehouden op vier verschillende locaties.
Dit jaar waren er 32 lezingen. Het aantal bezoekers was vergelijkbaar met de aantallen uit de
voorgaande jaren.
Het aantal excursies is opnieuw gestegen, nu naar 126, en dat is ook opnieuw het gevolg van pogingen
iets beter aan de grote vraag te kunnen voldoen.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten van de verschillende regio’s:
Noord:
Zoals al lang het geval is, werden de lezingen in Noord weer goed bezocht.
Dat kan ook niet anders met onderwerpen als De verdwenen leeuwen van het Centraal Station door
Henk Dijkman en Willem van Baarsen of de lezing door de dit jaar tot erelid benoemde Dik van Dijk
over het leven en werk van de Amsterdamse fotograaf Bernard Eilers.
Niet voor het eerst verzorgde Gabri van Tussenbroek een interessante lezing voor onze vereniging,
deze keer in Noord over Amsterdam en de Nachtwacht.
Verder combineerde mevrouw Gay Lee Oen haar lezing met de later heel boeiende wandeling
De VOC in Amsterdam. Helaas was door een misverstand bij de lezing de computer niet beschikbaar,
zodat zij onverwacht haar presentatie zonder de beelden moest doen.
Deze lezing wordt in principe in het najaar van 2020 opnieuw gedaan.
Er was nog meer te genieten aan wandelingen, zoals die van Ben Rebel met de titel van
Wolkenkrabber tot Minervalaan, of de wandeling door de binnenstad van Amersfoort onder leiding
van stadsgidsen van Gilde Amersfoort.
De excursies naar het bezoekerscentrum Nieuwe Zeesluis in IJmuiden, het concert op Wester-Amstel,
de rondleiding van Pesthuis naar AMC alsmede de wandeling met als thema de Joodse geschiedenis
van Amsterdam kunnen als bijzonder worden omschreven.
Medio 2019 heeft Kees Boomars de coördinatie binnen Noord van Anton bakker overgenomen, terwijl
later in het jaar versterking is gekomen in de persoon van Sonja Guinard.
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Oost:
Ook Oost heeft in de herfst van 2019 haar gelederen kunnen versterken. Hier in de persoon van Ruud
van der Zeijs. De lezingen vonden veelal plaats in de kerkzaal van De Bron, waarbij opgemerkt moet
worden dat deze zaal een enkele keer te groot was, maar dat zou wel eens het gevolg kunnen zijn van
onverwachte programmawijzigingen. Eenmaal gebeurde dat vanwege een communicatiestoornis, de
andere keer door ziekte. In dat laatste geval kon tijdig voor vervanging gezorgd worden in de persoon
van Hans Olthoff, die een prachtige lezing verzorgde over Amsterdamse poortjes.
De schrijfster Marita Mathijsen verzorgde een prachtige lezing over Jacob van Lennep en Amsterdam.
Zij schreef een mooie biografie over Jacob van Lennep.
Een van de meest opvallende lezingen kwam van Mitchell Esajas. Hem kent u vooral van de
anti-zwartepietacties, maar die avond sprak hij over de Amsterdamse Surinamers.
Verder kwamen in andere lezingen interessante onderwerpen als Rembrandt, de rijkdom in de Gouden
Eeuw en Hendrick de Keijser aan bod.
Ook deze regio heeft andermaal interessante en leerzame excursies, rondleidingen en wandelingen
georganiseerd. Wat te denken van de wandelingen door Tuindorp Frankendael of die wandeling door
Edam waar de relatie met Amsterdam uit de doeken werd gedaan. Maar ook de excursies in en om het
gebouw van het Tropenmuseum, de wandelingen over de Zeedijk en de excursie in het
Drinkwatermuseum in Heemstede waren zeer de moeite waard.
Zuid:
Ofschoon de vrijwilligers van Zuid aan het einde van het jaar werden opgeschrikt met de mededeling
dat in 2020 naar een nieuwe ruimte voor de lezingen moest worden gezocht, is het ook in Zuid een
geslaagd jaar geworden.
Dat kan ook niet anders als je kijkt naar de druk bezochte lezingen De geschiedenis van Amstelveen
door Anneke Bulk of De geschiedenis van de Oostelijke Eilanden door Gerard Geilswijck.
De bij onze vereniging inmiddels bekende Wendeline Dijkman verzorgde met andere mensen een paar
keer de wandeling De nieuwe Houthaven, terwijl onze eigen routinier, Martin Ribbens, rondleidingen
verzorgde met als onderwerp Het Amsterdam van Jan Six.
Daarnaast vielen de rondleidingen door het Amstel Hotel en de Amsterdam Exchange Experience bij
veel mensen goed in de smaak.
Al met al heel veel zaken waar met veel genoegen en plezier op kan worden teruggekeken.
West:
Ook West was verantwoordelijk voor een aantal boeiende en interessante activiteiten.
Dat begon al met de lezingen met informatie over uitbreidingen van onze stad door de jaren heen en
over ideeën betreffende de toekomst gelardeerd met cijfers daarover.
Als we het over uitbreiding hebben, mogen we de lezing van Wendeline Dijkman over het
Houthavenkwartier niet onvermeld laten. Zie ook wat hierover bij Zuid is vermeld.
Henk van der Horst van Farce Majeure liet op een avond aan de hand van oude fragmenten, die ooit op
televisie te zien waren, goed zien dat dat programma nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet.
Ton Heijdra op zijn beurt toonde hoe interessant en boeiend een verhaal over de geschiedenis van de
Pijp kan zijn.
Ir. De Beaufort maakte in zijn lezing zeer duidelijk dat Amsterdam niet alleen op palen is gebouwd,
maar tevens hoe belangrijk de waterstand voor onze stad was en is.
Christian Pfeiffer vertelde in zijn lezing over de geschiedenis van het stoken van jenever in Weesp, dat
tegenwoordig deel uit maakt van de gemeente Amsterdam.
De aanwezigen konden er ook wat van proeven. Dat gebeurde tevens tijdens de prachtige wandelingen
van Hans Olthof langs de bruine kroegen in vooral de Jordaan.
Wij mogen daarbij niet vergeten dat bezoeken aan de Bibliotheek Ets Haim en aan Paviljoen Circle op
het Mahlerplein erg boeiend waren.
De rondleidingen door Hotel Jakarta hebben veel enthousiaste reacties teweeg gebracht.
Nog net voordat Oost en Noord dat deden, verwelkomde men in West René de Vries als nieuwe
vrijwilliger.
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De werkgroep PR heeft opnieuw veel werk verzet. Er werden door Anton Bakker en Martin Dobelman
diverse gesprekken gevoerd met kandidaten voor vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.
Bovendien heeft men kunnen regelen dat middels een mooi artikel in Het Parool aandacht aan ons
jubileum kon worden geschonken.
Onder redactie en coördinatie van Ton de Graaf verscheen elke 3 maanden de Nieuwsbrief met daarin
opgenomen interessante wetenswaardigheden en informatie over allerlei zaken.
De perscontacten met het NRC zijn als altijd prima dankzij Bep Scheffer.
Door de vermelding van de activiteiten in NRC melden zich regelmatig nieuwe leden op lezingen.
Namens het bestuur dank ik iedereen, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan dit
succesvolle jubileumjaar, voor haar of zijn bijdrage.
De in dit jaarverslag genoemde nieuwe vrijwilligers wens ik, uiteraard eveneens namens het bestuur,
een mooie tijd met en bij onze vereniging.

Namens het bestuur
Kees Glimmerveen
secretaris
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