JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2018 (1 januari 2018 tot en met 31 december 2018)
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 heeft het zeventigste jaar van haar bestaan stabiel kunnen functioneren dank zij de inzet
van veel vrijwilligers. De bestuurlijke activiteiten zijn daarbij ondersteunend geweest, zoals de
bedoeling is. Een aantal zaken kregen en krijgen met regelmaat aandacht:
Ten eerste het behouden en werven van voldoende vrijwilligers om de organisatie van het aanbod aan
lezingen, excursies etc. voldoende soepel te laten verlopen;
Ten tweede de druk op het boekingssysteem doordat het aanbod kleiner is dan de (nog steeds
toenemende) vraag.
Ten derde de afstemming van de presentatie van de activiteiten tussen website en programmaboekje.
Desalniettemin zijn de reacties op de inhoud van het programma, de website en de programmaboekjes
zelf onverminderd positief.
Het feit dat de excursies, wandelingen en rondleidingen nog steeds snel zijn volgeboekt blijft een punt
van zorg voor zowel het bestuur als voor de vrijwilligers.
De werkgroepen functioneren prima, 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 22 maart 2018
en op 10 oktober 2018 in een zaal van Huis van de Wijk de Banne in Amsterdam Noord.
Het Algemeen Bestuur kwam officieel vijf keer bij elkaar: op 19 februari, op 22 maart, op 19 juni,
op 18 oktober en op 27 december 2018 op verschillende locaties met tussentijds nog enkele onofficiële
besprekingen. Dat is iets vaker dan in eerdere jaren in verband met de start van de voorbereidingen op
de lustrumviering in 2019. Daarover verderop in dit verslag meer.
Bij de ledenadministratie ziet het ledenverloop er als volgt uit:
Aanvang 2018
Bij
Af
Gesaldeerd
Leden: 1435
123
105
18

Eind 2018
1453

Op 14 augustus 2018 is de heer J.A. Wiersma, sinds 1992 erelid van onze vereniging, overleden op
97-jarige leeftijd.
Tussen 1979 en 1992 heeft hij intensief diverse functies binnen de vereniging bekleed.
De vereniging heeft thans 2 ereleden, namelijk: mevrouw A. de Braal en de heer J.H. van Tongeren.
Het programmaboekje verscheen twee maal, nl. eind december 2017 en in augustus 2018.
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.
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.
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Onze vereniging is ook te vinden op Facebook. Daar verzorgt Michelle van Fulpen onze pagina.
Via Facebook brengt zij een uitgebreid netwerk van mensen op de hoogte van onze activiteiten.
Ook excursies die nog niet zijn volgeboekt, worden op deze manier onder de aandacht gebracht.
De kascommissie bestond in 2018 over 2017 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.
Het aantal inschrijvingen voor de cursuslezingen voor de eerste helft van 2018 viel wat tegen.
Slechts 67 personen boekten voor de 5 lezingen in een serie.
Gelukkig maakten de zogenaamde losse avondbezoekers veel goed, al moesten onze bezoekers
dikwijls de kou trotseren.
Ook in het najaar liep het aantal inschrijvingen voor de serie achter ten opzichte van onze verwachting.
Echter… voor ons programma eerste halfjaar 2019 is het aantal aanmeldingen zoals vanouds, een volle
zaal ! Op dit moment is er geen reden om onze formule en locatie aan te passen.
Het bezoek aan Hotel Arena was een succes. De lezing van Suzanne Roelofs over de mooiste moderne
concertzalen en de lezing over de bijzondere Amsterdamse projecten van de Koninklijke Tichelaar
door Hilco Vos waren uitermate boeiend.
Helaas kon de excursie naar het Stedelijk Museum, onder leiding van Ineke Slootweg met als
onderwerp: 1e retrospectief van de Italiaanse ontwerper Ettore Sottsass in Nederland, niet doorgaan.
De echtgenote van de ontwerper was niet bereid de prachtige ontwerpen aan het museum uit te lenen.
En het museum cancelde de tentoonstelling.
Daarnaast is er de Werkgroep Lezingen/Excursies; zij coördineert de afdelingen noord, zuid, oost
en west, die per afdeling 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 2017:
Gemiddeld tussen de 40 en 50 personen met een enkele keer een uitschieter naar boven.
Het aantal excursies is gestegen naar 111 en dat is het gevolg van een proef om, waar mogelijk,
bepaalde activiteiten vaker te laten plaatsvinden om enigszins aan de grote vraag te kunnen voldoen.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten van de verschillende afdelingen:
Noord:
Er was opnieuw een grote verscheidenheid aan druk bezochte lezingen zoals die van Henk van der
Horst van Farce Majeur of De Amsterdamse Tram van 1875-2018 door Hans de Meij.
Ook de lezing Van Pesthuis tot Gasthuis door René Valensa was heel interessant.
En wat te denken van de lezing onder de titel Onder de rook van Amsterdam door Cees Pfeiffer van
De Historische Kring Weesp.
Ton de Graaf en Wim Raap verzorgden zowel een lezing als een rondleiding.
Ton combineerde de geschiedenis van De Nederlandsche Handel-Maatschappij met een rondleiding
door het Stadsarchief, voorheen het hoofdkantoor van deze instelling.
Het was jammer dat 1 van die rondleidingen op het laatste moment afgelast moest worden, aangezien
het gebouw niet toegankelijk was vanwege een stroomstoring.
Niet iedereen kon gebruik maken van de herkansing daarna.
Wim Raap vertelde interessante wetenswaardigheden tijdens de lezing over en daarna de rondleiding
in en om het Centraal Station.
Daarnaast kon men genieten van de Vaartocht & wandeling in vestingstad Weesp.
Door ziekte van Anke Wartenbergh kon de rondleiding Van Pesthuis naar AMC niet doorgaan.
Deze zal alsnog plaatsvinden in het najaar van 2019.
De rondleiding Oude Kerk door diverse gidsen is zeker ook het vermelden waard.
Vooralsnog is er geen nieuwe coördinator gevonden, maar de organisatie is dusdanig aangepast, dat
elke vrijwilliger voorlopig goed zelfstandig uit de voeten kan.
Daardoor kan Anton Bakker de waarneming daarvan in de zomer van 2019 beëindigen.
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Oost:
In 2018 was de belangstelling voor de lezingen zodanig dat in alle gevallen van de grote kerkzaal in
De Bron gebruik gemaakt moest worden.
Dat is niet zo gek als je ziet welke interessante lezingen er waren, zoals de wederwaardigheden van
chroniqueur Jaco Bicker Raye door Don Remkes of een totaal ander onderwerp als Verloskunde in
Amsterdam rond 1700 door Otto Bleker.
Waarom is de toren van de Nieuwe Kerk nooit voltooid? Gabri van Tussenbroek legde dat tijdens
zijn lezing heel duidelijk uit.
Andere mooie lezingen waren Amsterdam onder water over de waterlopen rond de stad, Historische
geveltoppen en een lezing over De Oude Kerk door Jan Broekhuizen.
De rondleidingen en excursies waren eveneens zeer divers. Bregtje Viergever leidde ons rond het
Rijksmuseum en haar tuin. Zij wees ons op de diverse historische figuren en informatietableaus.
Waar Noord het een en ander in Weesp had georganiseerd, had Oost heel boeiende wandelingen in
Abcoude met Henk van Kessel tot stand gebracht.
Verder kon er worden genoten van rondleidingen in de Dominicuskerk en in de synagoge aan het
Jacob Obrechtplein.
Zuid:
In Zuid hadden we in het voorjaar lezingen over 101 jaar Schiphol, het Scheepvaarthuis en vreemd
volk in Amsterdam, zeer boeiend. Maar de lezing van Hans Kaljee over bomen in Amsterdam sprong
eruit. Wat er allemaal onder de grond ligt en waar rekening mee gehouden moet worden bij het planten
van bomen in de openbare ruimte was zeer interessant. Ook het bezoek aan het enorme decoratelier
van de Nationale Opera en Ballet was indrukwekkend. In het najaar vertelde Bas Kok ons over de
bronrivier van Amsterdam: de Amstel of de Waterlandse Die? en Titus Dekker over het Oosterdok. De
wandelingen door Bos en Lommer en de Westelijke Eilanden leerden ons verassende plekken kennen.
De geschiedenis van Huis Barnaart in Haarlem werd zeer enthousiast verteld. Als laatste excursie zijn
we naar de voormalige Bijlmerbajes geweest waar een ex-cipier op zeer levendige wijze vertelde hoe
het leven daar verliep.
West:
Hier was het aanbod van lezingen en excursies zeer afwisselend. Lezingen over revoluties in
Amsterdam door Cees Schreurs en de heer Donga over Petersburg en zijn betrekking tot Amsterdam.
Verder was er een rondje Lisse met Jan Six door Jan Broekhuizen, Spiegel van de Joodse geschiedenis
door Emile Schrijvers en de Sluizen van IJmuiden door Cor Oudendijk.
Geert Timmermans behandelde de natuur in Amsterdam, Wendeline Dijkman vertelde over het nieuwe
en levende Amstelkwartier. Tot slot de lezing van Bart Dahmen over de bouw van de Noord/Zuidlijn.
De excursies mochten er ook zijn, bijvoorbeeld die naar Kesbeke Tafelzuren, een bedrijf midden in
Amsterdam.
Bregtje Viergever was ook actief voor West met haar bezoek aan het Rijksmuseum zelf.
Daarnaast werden onderdelen van de Stelling van Amsterdam bezocht, zoals Paviljoen Puur, Fort
Diemerdam, een prachtige locatie en een vaartocht met bezoek aan het Vuurtoreneiland.
Dik van Dijk verzorgde wandelingen langs de grachten met aandacht voor de bijzondere stoepen en
ramen, terwijl Wendeline Dijkman naast voornoemde lezing ook door het Amstelkwartier liep.
Dit relaas besluiten wij met de vermelding van het bezoek aan het vernieuwde Museum Het Schip met
aandacht voor de Gaudi-tentoonstelling gevolgd door een bustocht langs bouwwerken in de stijl van
de Amsterdamse School.
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De werkgroep PR kende een soepel jaar, waarin men veel bezig was met het regelmatig laten
verschijnen van de vier Nieuwsbrieven en dat is uitstekend gelukt.
Getuige de respons werden ze zeer gewaardeerd.
Dankzij regelmatige werving in de Nieuwsbrief konden er in 2018 weer een aantal vrijwilligers
welkom worden geheten. Ten gevolge van verloop blijft de vereniging kwetsbaar.
De perscontacten met het NRC zijn als altijd prima. Door de vermelding van de activiteiten in NRC
melden zich regelmatig nieuwe leden op lezingen.
Met Het Parool is het afgelopen jaar contact tot stand gekomen met als positief gevolg dat deze krant
in 2019 aandacht zal besteden aan het jubileum van onze vereniging.
In verband met andere activiteiten was de vereniging dit jaar niet met een stand aanwezig bij de Open
Monumentendag.
Tot slot hierbij nog informatie over de voorbereidingen op de lustrumviering in 2019.
In 2018 is een begin gemaakt met de voorbereiding van de lustrumactiviteiten.
Het 70 jarig bestaan zal op zaterdag 21 september 2019 worden gevierd.
Er is een commissie gevormd bestaande uit de leden Bert Kreber en Robert Simons.
Aan de commissie is Monique van Roode toegevoegd als linking pin naar het bestuur.
Het bestuur gaf aan de commissie mee dat de lustrumviering in de stijl van de vereniging moet passen
en primair een viering door en met de leden zal worden. Daarbij stelde het bestuur vast dat de
lustrumviering natuurlijk ook een mogelijkheid is om publiek een visitekaartje af te geven.
De commissie werd verzocht plannen voor te bereiden die binnen een budget van € 8.000,- zouden
passen. De dekking van de kosten voor de lustrumviering gebeurt gedeeltelijk door besteding van twee
ontvangen legaten.
Omdat de lustrumviering vanaf september een vast agendapunt was in de AB-vergaderingen werden
de leden van de lustrumcommissie voor de bespreking van dit punt uitgenodigd deel te nemen aan de
AB-vergadering.
De commissieleden hebben energiek en vindingrijk in een aantal stappen het sjabloon van de
lustrumviering vorm gegeven. De plaats van de lustrumviering is ook gekozen: de Waalse Kerk.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de inzet die ertoe heeft bijgedragen dat 2018 opnieuw een
succesvol jaar is geworden voor onze vereniging.
Namens het bestuur
Kees Glimmerveen
secretaris
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