Jaarverslag Historische Kring Driemond 2019

Inleiding
De Historische Kring Driemond is in 2006 opgericht, eerst als werkgroep en sinds 2013 officieel als vereniging. Eind
2019 heeft zij 100 leden.

Toon Bakker overleden
Toon Bakker was een zeer gewaardeerd lid van de HKD. Met een goed geheugen én meer dan 60 jaar woonervaring
én actief in het Driemondse verenigingsleven, dat maakte Toon tot een bekende Driemonder, binnen en ver buiten
Driemond.

Huize Historica in de Bletzstraat 74
Met goedkeuring van Eigen Haard mogen wij in 2019 voorlopig gratis gebruik maken van het pand Bletzstraat 74. De
benedenverdieping is uitstekend geschikt voor onze activiteiten, terwijl af en toe ook anderen gebruik maken van dit
voormalig schoolgebouw annex kantoor van De Goede Woning. Dankzij een bruikleenovereenkomst kan de HKD dit
pand blijven gebruiken als een soort anti-kraakgroep, met minimaal een maand opzegtermijn.
Werkgroepen komen 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 welkom.
Ook elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur, maar die wordt zo slecht bezocht, dat wij in oktober
besluiten om hiermee te stoppen.
Onze maandelijkse bijeenkomst van de kerngroep (elke 1e donderdag tussen 20.00 en 21.30 uur) blijft in MatchZO .
Het bestuur heeft diverse pogingen ondernomen om medehuurders voor de langere termijn te vinden. Het concept
“Museum om de Hoek” als buurtmuseum past misschien voor de Bletzstraat 74, maar er is weinig animo van bijvoorbeeld het stadsdeel om de gewenste steun te verlenen. Ook het “buurtkamer” idee is onderzocht. Helaas ondanks
het aandringen door bestuursleden en een oproep in de Dorpskrant om zich hiervoor sterk te maken, leverde dit te
weinig ondersteuning op bij de Driemonders. Wij moeten er rekening mee houden dat wij in 2020 uit de Bletzstraat
74 moeten en zijn naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen. Volgend jaar zal Eigen Haard waarschijnlijk beginnen met renovatie en zelf zoeken naar eventuele gegadigden. Op de bovenverdieping zouden appartementen gebouwd worden.

Boekje over “Pompstation Weesperkarspel – Waterleiding Amsterdam”
In 2019 verscheen een nieuw deeltje (deel 9) in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”, met de titel “Pompstation Weesperkarspel”. Jaap Fokker kwam met het idee, maar werd helaas ziek tijdens
de uitvoering; Leny Schuitemaker en Tjark Keijzer hebben de uitwerking overgenomen. Tom Witkamp verzorgde de
lay-out. Helaas maakte de drukker een fout met het lijmen van de bladzijden; meer dan 20% van de boekjes viel
spontaan uit elkaar. De drukker heeft nieuwe boekjes gedrukt en mochten er nog leden zijn die een kapot boekje
hebben, meldt dit even aan de secretaris (Tom Witkamp). Overigens, niet alleen onze leden lazen het boekje met
veel plezier, ook de medewerkers van Waternet waren zichtbaar verheugd over het verschijnen van dit stukje historie over hun pompwaterstation!
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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.
Helaas stopt de ECHO als krant en eind december verscheen het laatste historische plaatje. Onze website wordt
goed bezocht, mede dankzij onze beeldbank (zo’n 1000 bezoekers tot nu toe. Uit de website gegevens blijkt dat in
2019 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
2019 nieuwsbrief 10 en 11 verzonden (uitnodiging lezing Dick van Gaalen en Beste wensen namens het bestuur).
Daarnaast natuurlijk via de jaarstukken voor de ALV in april.

Lezingen
Dick van Gaalen heeft in april in MatchZO 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.
Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring Weesp, heeft in december een lezing gegeven over de Sluisfabriek
die hier in Driemond heeft gestaan. Ook deze avond had een goede opkomst.
Het bestuur heeft meegedaan én genoten van de Lichtjeswandeling Driemond 2019 in het donker door het Diemerbos; deze was knus en gezellig.

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 2019 10x bij elkaar geweest; plus 1x in een speciale
zetting: de Algemene Ledenvergadering in april, met direct daarna de lezing over Waterwegen door Dick van Gaalen.
Ina Kruikemeijer heeft aangeboden om ons foto archief te ordenen. In overleg met Dick van Gaalen is afgesproken
dat de beeldbank uitgebreid kan worden met albums conform die van de collectie De Wildt. (een deel van?) De
foto’s van Henk Niesing zijn inmiddels door Ina gerubriceerd en opgenomen in de beeldbank.
Het plan om af en toe dia-avonden te organiseren is nog niet opgepakt en schuift door naar 2020.
Doorlopend – dus ook in 2019 – wordt er historisch materiaal verzameld via interviews, foto's, boeken, schenkingen,
etc.; veel bewoners kwamen met foto's, boeken en diverse voorwerpen naar ons (zie bijlage: schenkingen).
Museum om de Hoek, als buurtmuseum

Doel van de werkgroep Museum om de Hoek is het samenwerken tussen de kleine en buurtmusea. Daartoe zal de bekendheid - onderling en naar buiten toe - van de deelnemers aan ModH moeten worden vergroot. De HKD voelt zich verbonden met deze werkgroep maar eest wachten we af hoe onze huisvesting
zal verlopen.
Een variant is de “Vitrine van Zuidoost”, een permanente tentoonstelling in de OBA Zuidoost met belangrijke onderwerpen sinds het ontstaan van stadsdeel Zuidoost. Driemond heeft daar een eigen lade (rechterblok, 2e lade), met daarin onze dorpsvlag, het dorpslied, het protestgedicht van J. Millenaar uit 1966 en de omslag
van boekje deel 4 met de kaartje en het wapen van Weesperkarspel. Bij elkaar geeft het aan dat Driemond (Geinbrug) een (oud) dorp is en Weesperkarspel de bakermat van wat nu de Bijlmer heet. Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van Imagine IC (als verzamelaar van verhalen over het verleden en heden van Zuidoost) is deze “Vitrine van
Zuidoost” opnieuw ingericht.
Het liefst zien wij, de Historische Kring Driemond, bij in Driemond een museum om de Hoek waar de historie van
Weesperkarspel uitgebreider bewaard en beschreven kan worden.
Tom Witkamp, secretaris. info@historischekringdriemond.nl
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Bijlage:
Schenkingen aan de Historische Kring Driemond
Gerriet Kosters, een van de eerste opbouwwerkers van de Dorpsraad (tussen 1981 en 1991) kwam bij het opruimen
zolder 1300 oude dia’s; hij heeft ze gedigitaliseerd en op een USB-stick aangeboden aan de Dorpsraad en de
Historische Kring Driemond). Hij bracht ook nog een aantal oude dorpskranten.

E. Van Ankeren: juli 2019

Van Hallstraat 4 sinds 1851,
Rode en gouden banden
Gemeentewaterleidingen Amsterdam 1995
Gemeentewaterleidingen werkt (al 145 jaar samen)
1853-1998
Gemeentewaterleidingen Amsterdam 1998
Watercanon van Amsterdam
0nder eindredactie van Joëlle Poortvliet 2010 JIP Uitgeverij Amsterdam

Hans Buijs: 2 december 2019: heel vaak maandagochtend een traktatie
Markante Amsterdammers
Amsterdammers die de stad kleur geven
Onder redactie van Koen Kleijn Amsterdam, 2019
Cees Pfeiffer: 12 december 2019:

Raadselwapen Weesperkarspel, houten schild, blauw met zwart 1817

Els Verheul december 2019:

2 oude foto’s van de familie Verheul
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