
Verslag begunstigersvergadering Stichting Oud Aalsmeer – 4 februari 2019 
Aanwezig: drie ereleden en ongeveer 50 begunstigers/belangstellenden. 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de ereleden en overige aanwezigen een hartelijk welkom op 
deze begunstigersavond.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
Goedgekeurd zonder commentaar.  
 

3. Jaarverslag Stichting  
Voorzitter doet verslag van het afgelopen jaar. Oud Nuus verscheen vier keer, we 
zijn met de auteurs naar Zevenhuizen geweest; museum Ottevanger met collectie 
Jan Lunenburg. Pastoor Van Zanten overleed vorig jaar in Duitsland. Hij schreef 
met enige regelmaat voor Oud Nuus over Kudelstaart en heeft zijn archief met 
historische werken nagelaten aan Oud Aalsmeer. We zijn erg blij met deze 
bijzodere collectie.  
 
Er zijn verschillende contactmomenten met de gemeente geweest:  
In het gemeentehuis heeft de commissie archief een ruimte toegewezen gekregen 
en deze ruimte mogen we ook na de verbouwing blijven gebruiken. Daar zijn we 
dankbaar voor.  
We hielden ons vijftigjarig jubileum in het gemeentehuis. Prof. Dr. Jan Lucassen 
hield een lezing over migratie in Nederland in het algemeen en Aalsmeer in het 
bijzonder, gedeputeerde Van der Hoek was, naast Burgemeester Nobel ook een 
van de sprekers. Tijdens de bijeenkomst ontving Jan Willen de Wijn de Retine 
Quod Habes-prijs voor zijn inzet.  
De gemeente heeft aangegeven dat er geen prijs meer wordt gesteld in 
participatie van inwoners van Aalsmeer bij het beleid van erfgoed in deze 
gemeente. Gevolg hiervan is dat wij geen structureel overleg meer hebben over 
erfgoed met de gemeente Aalsmeer. Oud Aalsmeer was weliswaar geen lid van de 
erfgoedcommissie maar Jan Willem de Wijn en Hans Alderden waren dit wel op 
persoonlijke titel. Dit is echter wel in strijd met de afspraken die in het verleden 
door het bestuur van Oude Aalsmeer zijn gemaakt met B&W van Aalsmeer. Helaas 
was hier geen sprake van overleg maar van een teleurstellende mededeling. We 
zijn dus weer terug bij onze status van actiepartij zoals we 50 jaar geleden zijn 
gestart.  
Stichting Oud Aalsmeer en Stichting Historische Tuin vierden gezamenlijk hun 
jubileum, respectievelijk 50 en 40 jaar. De diverse bijeenkomsten georganiseerd 
ter gelegenheid van deze jubilea zijn goed bezocht. De samenwerking is goed 
bevallen. Toekomstige activiteiten met de Historische Tuin zullen zeker weer 
plaatsvinden.  
 
De archiefcommissie kreeg 4 computers geschonken en dit gaf verlichting. Een 
sterk aan het archief gerelateerde activiteit is het Netwerk Oud Aalsmeer in Beeld. 
Deze groep is erg actief en er zijn op dit moment meer dan 260 films verzameld 
en in bewerking genomen door Dick van der zwaard. Er zijn al 138 films omgezet, 
opgeschoond en gerubriceerd. De nieuwe website is klaar. Een dezer dagen gaat 
de site ‘online’. Met name Bob van der Laarse van Aalsmeer.nu heeft hier veel tijd 
ingestoken en ook Josine van Erp heeft een belangrijk stuk van de kar getrokken. 
Waarvoor dank.  
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Geert Labordus heeft ervoor gezorgd dat Oud Aalsmeer ook voldoet aan de 
strenge regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Waarvoor dank.  
 
Het onderzoek naar de restauratie van Uiterweg 32 is afgerond. Dit onderzoek 
biedt perspectief. Uit de besturen van Oud Aalsmeer en de Historische Tuin zijn 
vier werkgroepen geformeerd. Deze vier zullen op verschillende vlakken kijken of 
de restauratie daadwerkelijk mogelijk is. Het wordt een erg groot project. Maar 
niets doen is geen optie.  
 

4. Redactie Oud Nuus 
Voorzitter stelt het bestuur voor en geeft het woord aan Jan Willem de Wijn. Henk 
van Leeuwen, Annig Leeuwen, Hans Alderden en Jan Willem de Wijn vormen de 
redactiecommissie. Er is een ‘lijst met jubilea’ gemaakt. In juli bestaat Oud 
Aalsmeer 50 jaar. In de komende Oud Nuus wordt een oproep gedaan aan een 
ieder om ons te laten weten wat u 50 jaar geleden deed. Met foto’s graag. Voor 
de Oud Nuus die erna verschijnt.  
 

5. Commissie Archief 
Gert Wentzel neemt het woord.  
Jacqueline en Annet zijn aanwezig. Peter Boogaard en Wim Roodenburg kunnen 
er vanavond niet bij zijn. De commissie neemt afscheid van Lize Keessen en 
Gerda van Leeuwen. Zij hebben zich ingezet voor het vastleggen van Olympia, 
TVA en Omnia-archief. Meer nieuwe leden: Wim de Boef, Hr Evers en Cees 
Maarsen. Gert Wentzel neemt afscheid van de archief. Het is geweldig dat de 
beste archivaris van Aalsmeer hem komt vervangen. Hoewel niet aanwezig krijgt 
Peter Boogaard applaus. Ook Hans Alderden is regelmatig op het archief. Het is 
plezierig om tientallen meters kluisruimte beschikbaar te hebben in het 
gemeente-archief. Gert is blij met veranderende zaken, ook vanuit het bestuur. 
Het Adlib-programma is erg duur en extra licensies zijn eigenlijk niet te betalen. 
Er komt een ander programma. Ook schenkingen komen gestaag binnen. Niet alle 
schenkers willen hun naam genoemd hebben in Oud Nuus. Gert bedankt het 
bestuur voor de kans die hij heeft gekregen om het archief op te mogen pakken. 
Maar, zoals u in de laatste Oud Nuus heeft kunnen lezen: Eigenlijk komt de dank 
ook zijn vader zaliger toe. De vrijwilligers van het archief, Jacqueline en Annet die 
vanaf het eerste begin (2010) het team van Gert hebben versterkt. Dank 
daarvoor.  
 
Voorzitter Dirk Jongkind neemt het woord. Hij benoemt Gert Wentzel tot Lid van 
Verdienste van de Stichting Oud Aalsmeer en bedankt hem voor zijn enorme inzet 
voor de Stichting Oud Aalsmeer. Gert ontvangt een oorkonde en een bos 
seringen.  
 
Klederdrachtcommissie 
Nella van den Berg bedankt Annemieke Tukker, Joze Maarsen en Marjan Bunnik 
die deze commissie ook al weer jaren ‘doen’. Op dit moment is er de expositie 
‘Bakerpraat’ op de Historische Tuin. Nella doet een oproep aan de aanwezigen: De 
ruimte in het zomerhuis van de boerderij is niet geschikt, er zijn ruimte- en 
vochtproblemen. We zoeken naarstig naar een droge werk- en opslagruimte voor 
de periode van een paar jaar, tot we een hopelijk goede ruimte in de 
gerestaureerde boerderij kunnen betrekken.   
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Genealogie 
Jacco neemt het woord. Er komen met enige regelmaat aanvragen binnen voor 
hulp bij het zoeken naar voorouders. Jacco helpt de mensen graag op weg.  
 
Excursie 
Karin licht toe dat het het bestuur toch niet lekker zit om helemaal geen excursie 
meer te organiseren. Ze vraagt de aanwezigen of er belangstelling is om toch 
weer, misschien in een andere vorm, met ons mee op excursie te gaan. Er blijkt 
voldoende belangstelling om dit punt nader uit te werken.  
 

6. Financieel verslag 
Penningmeester Eric-Jan Kemp spreekt zijn angst uit voor het gebrek aan nieuwe 
aanwas van donateurs. Hij roept de aanwezigen op het donateurschap cadeau te 
doen aan familie en vrienden. Financieel wordt gepubliceerd in Oud Nuus en/of 
op de website.  
 

7. Bestuursleden 
Jacco van de Laarse, Henk van Leeuwen en Karin Eveleens zijn aftredend. Jacco 
van der Laarse neemt afscheid van het bestuur omdat hij het besturen niet kan 
combineren met zijn bedrijf. Afgelopen vergadering is hij benoemd tot het eerste 
Lid van Verdienste van Stichting Oud Aalsmeer. Jacco heeft aangegeven nog wel 
inzetbaar te zijn voor afgebakende activiteiten en voor de vragen die 
binnenkomen voor de commissie genealogie. Henk van Leeuwen en Karin 
Eveleens hebben aangegeven een laatste zittingsperiode te aanvaarden.  
 

8. Rondvraag 
Cees Jan Keessen zegt dat hij vorig jaar heeft genoten van de CAV- en de Maarse 
& Kroon-film. Deze werden tijdens de voorstelling live voorzien van commentaar. 
Kan dat commentaar niet onder de film worden gezet? Henk van Leeuwen zegt 
dat dit toevalligerwijs twee weken geleden is gedaan door Henk de Gooijer. Dirk 
Jongkind komt nog even terug op de 260 films die we inmiddels in het archief 
hebben. We gaan nog een beslissing nemen over wat hiermee moet gebeuren. Er 
zitten rechten op de films dus we zijn wel voorzichtig.  
 
Jan Ran is vanavond niet aanwezig. Namens de film- en videoclub in Aalsmeer 
heeft hij toch iets voor de rondvraag. Hij wil Henk van Leeuwen tijdens deze 
avond bedanken voor zijn inzet voor de club.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.  
 
Na de pauze wordt een diaserie van huizen in Aalsmeer en Kudelstaart vertoond. 
Deze is door Dick van der Zwaard gemonteerd. Foto’s worden afgewisseld door 
tekeningen en schilderijen. Na deze serie wordt de oudste film die tot nu toe is 
opgedoken, uit 1920, vertoond.  
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