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    Jaarverslag Historische Kring Driemond  2018   

Inleiding  

Eind 2018 telden wij 103 leden. 

“Historische” wandeling op verzoek Oranjevereniging  

Op verzoek van de Oranjevereniging hebben wij (Gerrie van Loo, Berthy Ram en Beppie Verbrugge) een wandeling 

georganiseerd naar de beide volkstuinen. Op Koningsdag 2018 hebben zo’n 15 mensen deelgenomen aan de wande-

ling over Linnaeus en Frankendael. 

Verhuizing Huize Historica naar Bletzstraat 74 
Jarenlang heeft Henk Niesing onderdak geboden aan de Historische Kring Driemond op de Lange Stammerdijk nr. 33. 
Het Bestuur heeft samen met de Dorpsraad bemiddeld bij woningbouwvereniging Eigen Haard om de ruimte aan de 
Bletzstraat 74 te mogen gebruiken. Die ruimte kwam vrij door de fusie van Eigen Haard en De Goede Woning. 
Met vereende HKD-krachten (op leeftijd) en mede dankzij de hulp van Gerard van der Linden en Jurjen Witkamp 
hebben wij in september de spullen verhuisd naar Bletzstraat 74, een historisch pand voor velen. Inmiddels komen 
werkgroepen elke maandag tussen 10.00 en 12.00 uur daar bij elkaar; onder genot van koffie en koek zoeken we 
allerlei zaken uit. Bezoekers zijn uiteraard welkom. Ook elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Voorlopig houden wij onze maandelijkse bijeenkomst (elke 1e donderdag tussen 20.00 en 21.30 uur) nog in 
MatchZO. 
Als dank voor het gebruik van Lange Stammerdijk 33 heeft Tjark Keijzer voor Henk van dit huis, Henks ou-
derlijk huis een schilderij gemaakt. 
 
Boekje over “Wonen in Driemond”, met als subtitel: Bijna 100 jaar “De Goede Woning”. 

In 2018 verscheen een nieuw deeltje (deel 8) in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omge-

ving”, met de titel  “Wonen in Driemond”, gemaakt door Jaap Fokker, Berthy Ram, Toon Bakker, Thijs de Groot en 

Gerard van der Linden; Tom Witkamp was de trekker van deze werkgroep en verzorgde ook de actuele foto’s en de 

lay-out, Rob Jongkind de omslag. Dit boekje is een coproductie van de HKD-werkgroep, Gerard van der Linden na-

mens De Goede Woning en de afdeling Communicatie van Eigen Haard. Aanleiding: de Goede Woning hield na 98 

jaar! op te bestaan door een fusie met Eigen Haard. Eigen Haard heeft de drukkosten betaald; het boekje is aangebo-

den aan alle huurders van De Goede Woning als afscheid na bijna 100 jaar inspanning door vele vrijwilligers. Uiter-

aard is het boekje  nog te koop bij ons. 

Driemondavond. 

De afdeling Monumentenzorg/archeologie van de Gemeente Amsterdam heeft een historische kaart gemaakt van 

Driemond. In groepjes zijn op 1 november met bewoners gesprekken gevoerd om ook de beleving van Driemonders 

mee te nemen, wat een plaats krijgt in het Bestemmingsplan Driemond van 2020. Daartoe organiseerde de Ge-

meente samen met de Dorpsraad op 1 november een Driemondavond. Ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing 

was even aanwezig, de avond werd geleid door Jouke van der Werf namens de Gemeente.  

Een prima moment voor ons HKD om de eerste exemplaren “Wonen in Driemond” door onze voorzitter Leny Schui-

temaker uit te reiken aan de stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en aan Elke Heidrich, vertegenwoordiger na-

mens Eigen Haard. Ook de aanwezige leden kregen alvast het boekje. 

Bijdrage aan schoolproject 2e Wereldoorlog 

Wij hebben meegedaan aan een project 2e Wereldoorlog door basisschoolkinderen uit Zuidoost. Vier kinderen heb-

ben een persoon uit Driemond geïnterviewd, die zelf kind was tijdens de oorlog in Driemond of omgeving. Toon Bak-

ker, Bob de Vries, Ton de Vries en mevrouw Van Drie zijn geïnterviewd. Gevraagd werd onder andere of er ook bom-

men zijn gevallen op Driemond. Vervolgens hebben de kinderen dit naverteld en nagespeeld op school. 
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Publicaties 

Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer. 

Wekelijks zorgt Leny Schuitemaker voor een plaatje met korte toelichting uit de collectie Jaap de Wildt in de ECHO 

Zuidoost. Onze website wordt goed bezocht, mede dankzij onze beeldbank (zo’n 1000 bezoekers tot nu toe. Uit de 

website gegevens blijkt dat in 2018 maandelijks tussen 1000 en 1500 keer “geklikt” werd op onze website (zie: 

www.historischekringdriemond.nl ). 

Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten en vorderingen van de kerngroep, hebben wij in oktober 

2018 nieuwsbrief 8 (uitnodiging Driemondavond, privacyreglement, uitreiking nieuw boekje over Wonen in Drie-

mond) naar alle leden gezonden. Daarnaast natuurlijk via de jaarstukken voor de ALV in april.  

Het nieuwe privacyreglement (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is vanaf 25 mei 2018 van kracht; Het 

bestuur heeft dat voor de HKD opgesteld en naar alle leden gezonden.  

Ons fotoboek 2 en de groene boekjes worden verkocht door Gerard en Wilma Bleijenberg, wij danken hen daarvoor 

hartelijk. Eind 2018 ligt ons fotoboek 2 ook te koop bij de boekhandel  PèZZi PaZZi in Weesp en bij het Gemeente 

Archief Amsterdam. Het onderwerp voor het boekje in 2019 is “Waterleiding”. 

Jaap Fokker heeft een lezing gegeven over het “Varkensbuurtje”, waar hijzelf gewoond heeft. Dat was op de plek 

waar nu Tulip Inn hotel staat en waar vroeger De Gaasp fabriek heeft gestaan. De lezing werd goed bezocht ook door 

andere mensen die daar gewoond hadden; Tom presenteerde daarbij diverse foto’s uit onze databank. 

Dick van Gaalen heeft tijdens de Open Monumentendagen op 9 september om 16.00 uur in “De Bazel”(Stadsarchief 

Amsterdam) een lezing gegeven over het belang van waterverbindingen voor Amsterdam, in het bijzonder de Keulse 

vaart, waar de Gaasp en het smal Weesp onderdelen van zijn. De lezing werd goed bezocht. Leny heeft Dick ge-

vraagd om de lezing ook een keer voor de leden in Driemond te houden. 

Het bestuur heeft genoten van de Kerstwandeling Driemond 2018 in het donker; deze was knus en gezellig. 50 deel-

nemers dit jaar; sommigen mensen waren erg leuk “verlicht”, de Gaaspermolen trouwens ook. 

De kerngroep HKD 

Een kerngroep van 15-20 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorpshuis 

(MatchZO). Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal samen een 

glaasje; iedere geïnteresseerde is welkom. De kerngroep is in 2018 10x bij elkaar geweest; 1x in een speciale zetting: 

de Driemondavond. 

Wij zoeken nog steeds een web-/fotobeheerder als reserve naast Dick van Gaalen, maar ook iemand die het op zich 

wil nemen de bijna 4000 foto’s en dia’s die we bezitten te rubriceren en structureren. Een eerste structuuropzet is 

gemaakt. Het plan om af en toe dia-avonden te organiseren is nog niet opgepakt en schuift door naar 2019.  

Doorlopend – dus ook in 2018 – wordt er historisch materiaal verzameld via interviews, foto's, boeken, schenkingen, 

etc.; veel bewoners kwamen met foto's, boeken en diverse voorwerpen naar ons (schenkingen). 

Contact met zusterverenigingen in de regio 

Het Bestuur heeft regelmatig contact met zusterverenigingen in de regio (die qua gebied min of meer grenzen aan 

het vroegere Weesperkarspel). Voortaan zullen wij onze nieuwsbrieven en jaarboekjes sturen in ruil voor informatie 

van de andere verenigingen. En speciale jubileumbijeenkomsten bezoeken. 

Schenkingen aan de Historische Kring Driemond 
Mevrouw Tishauser heeft diverse foto’s gegeven voor ons archief. 
Mevrouw Lieverst heeft een prachtige litho van Weesp geschonken die we meteen hebben opgehangen. 
Annie Frank schonk ons school foto’s uit 1954 van de Openbare Lagere School Geinbrug. 
Gerriet Kosters, een van de eerste opbouwwerkers van de Dorpsraad (tussen 1981 en 1991) kwam bij het opruimen 
zolder oude dorpskranten en andere stukken tegen; die heeft hij onlangs via de Dorpsraad aan de HKD gegeven voor 
archivering. (Gerriet heeft ook nog oude dia’s; hij zal die t.z.t. digitaliseren en naar de Dorpsraad sturen). 
 
Tom Witkamp, secretaris. 

info@historischekringdriemond.nl  

http://www.historischekringdriemond.nl/
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