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Stichting Oud Aalsmeer  



Bestuur 
In de laatste begunstigersvergadering van 4 februari 2019 hebben we afscheid 
genomen van ons bestuurslid Jacco van der Laarse.  
Jacco verliet na ruim 20 jaar ons bestuur, omdat hij door drukke werkzaamheden 
binnen zijn jonge onderneming niet voldoende tijd kan vrijmaken voor ons 
bestuurswerk.  
Wel heeft Jacco aangegeven dat hij vraagbaak blijft voor genealogische kwesties 
binnen Oud Aalsmeer. 
Bij dit afscheid is Jacco benoemd tot lid van verdienste van de Stichting Oud 
Aalsmeer.  
Daarmee is Jacco ons eerste lid van verdienste ooit.  
Verder is het bestuur elke maand op de derde woensdag bij elkaar gekomen. 
Dit heeft geresulteerd in 11 bestuursvergaderingen in totaal. 
Maaike Tenhage heeft een flink deel van de vergaderingen meegemaakt en zij heeft 
aangegeven dat ze graag bestuurslid wil worden van onze stichting. 
Maaike studeert archeologie en is als zodanig een versterking van ons bestuur 
omdat deze discipline nog niet in het bestuur vertegenwoordigd is. 
 

 
 

Boerderij 
Er is dit jaar twee maal een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de 
Stichting Historische Tuin geweest.  
Reden van dit gezamenlijk overleg was het gereed komen van het 
haalbaarheidsonderzoek van onze boerderij, Uiterweg 32. 
De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek waren van dien aard dat we in onze 
bestuursvergadering van januari hebben besloten verder te gaan met dit 
onderzoekstraject in samenwerking met de Historische Tuin.  
Dit vraagt om een praktische en efficiënte aanpak en om dit te bereiken zijn er vier 
gezamenlijke werkgroepen in het leven geroepen die ieder een deel van het plan in 
kaart gaan brengen.  



Deze vier werkgroepen zijn: 
- De stuurgroep die moet kijken naar de meest ideale samenwerkingsstructuur 
- De bouwgroep, die het uitvoeringsaspect van de restauratie in kaart brengt 
- De financiële groep die naar de financiering van het project gaat kijken 
- De beheergroep die gaat kijken naar de mogelijkheden de boerderij te 

exploiteren zodat het een kosten neutrale restauratie gaat worden 
Nadat deze groepen hun werkzaamheden hebben afgerond gaan beide besturen 
kijken of het restauratieplan definitief uitgevoerd kan worden. 
Dit jaar is het voorlopige restauratieplan voorgelegd aan de gemeente en dat heeft 
nog al veel tijd gekost.  
Na zes maanden kregen we van de gemeente een antwoord waar we niet veel mee 
kunnen.  
Dit zorgt voor een aanzienlijke vertraging en op dit moment is nieuw overleg met de 
gemeente opgestart. 
 

 
 
Oud Nuus 
Dit jaar zijn er vier nieuwe nummers verschenen van Oud Nuus met hierin veel 
historische wetenswaardigheden over de Aalsmeerse geschiedenis. 
Hoofredacteur Jan Willem de Wijn heeft met zijn redactieleden Hans Alderden, Henk 
van Leeuwen en Annigje Leighton - van Leeuwen veel werk verzet. 
En ook de vele auteurs zijn we voor deze fraaie bladen veel dank verschuldigd. 
Als dank hiervoor organiseert de stichting elk jaar een auteursexcursie waarvoor ook 
alle andere vrijwilligers van onze stichting worden uitgenodigd. 
Deze excursie heeft op vrijdagmiddag 13 december 2019 plaatsgevonden. 
Men heeft toen met 26 deelnemers een bezoek gebracht aan het nationale 
vervoersmuseum in Nieuw-Vennep. 
Een bijzonder goed geslaagde bijeenkomst die op voortreffelijke wijze is 
georganiseerd door Karin Eveleens.  
 



Archief commissie  
Tijdens de begunstigersvergadering op 4 februari 2019 is afscheid genomen van 
Gert Wentzel.  
Gert is ruim 10 jaar de trekker geweest van onze archiefcommissie en heeft in die 
periode het archief opnieuw opgezet en uitgebreid. 
Voor het vele werk door hem verricht is hij bij dit afscheid benoemd tot lid van 
verdienste van de Stichting Oud Aalsmeer. 
Gelijktijdig is de nieuwe trekker van onze archiefcommissie aan de begunstigers 
voorgesteld.  
Dit is de heer Peter Boogaard en hij is zeker geen onbekende in de archiefwereld. 
Peter is vele jaren archivaris geweest van de gemeente Aalsmeer en wij vertrouwen 
op een goede voortzetting van onze archiefwerkzaamheden door hem en alle leden 
van de archiefcommissie. 
De archiefcommissie heeft dit jaar goede vorderingen gemaakt met de omzetting van 
het digitaal archief naar een moderner format waardoor publicatie van delen van het 
archief mogelijk wordt via onze nieuwe website.  
Door de verbouwing van het gemeentehuis heeft deze groep enkele maanden op 
maandagmorgen op de Historische Tuin gewerkt en is in de maand november weer 
terug kunnen gaan naar de vertrouwde werkruimte in het gemeentehuis.  
Hartelijk dank aan onze gastheren en dames van de Historische Tuin voor de prettige 
samenwerking in die periode. 
 

 
 
Oud Aalsmeer in beeld 
Van de commissie Oud Aalsmeer in beeld kregen we het bericht door dat men nu 
ruim 320 historische films met als onderwerp Aalsmeer heeft gerestaureerd en 
omgezet naar een modern filmformat.  
Veel mensen werkten hieraan mee maar met name Dick van der Zwaard heeft hierbij 
een bijzonder grote klus geklaard en die wil ik daarom in het bijzonder noemen. 
In 2020 zullen we op een aantal zondagmiddagen een selectie van deze films laten 
zien in de veilingzaal van de Historische Tuin. 
Binnenkort hopen we u hier meer informatie over te kunnen verstrekken. 
 
Permanente tentoonstelling 
Begin april is onze nieuwe permanente tentoonstelling geopend gelijk met de start 
van het nieuwe seizoen bij onze buren de Historische Tuin.  



De nieuwe tentoonstelling kreeg de naam mee ‘Gemeten’ en is te bezichtigen in het 
Historische Centrum in de boerderij.  
Hans Alderden en Karin Eveleens hebben weer een bijzonder mooie expositie 
ingericht.  
Ook komend seizoen is deze te bezichtigen, u kunt dan historische kaarten van 
buitengewone kwaliteit bekijken en zien hoe uw woonomgeving is veranderd sinds 
1650.  
Van de tentoonstelling is een catalogus verkrijgbaar voor € 7,50 bij de kassa van de 
Historische Tuin en via de website www.stichtingoudaalsmeer.nl 
 

 
 
Klederdracht commissie 
Dit jaar is de expositie ‘Bakerpraat’ in de tentoonstellingskas van de Historische Tuin 
Aalsmeer het tweede seizoen ingegaan.  
Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de kleding die in Aalsmeer werd 
gedragen in de periode 1800 tot 1900.  
De presentatie gemaakt, door Marjan Bunnik, Jozé Maarsen en Annemieke Tukker 
van de klederdrachtcommissie van onze stichting, is op deze manier de afgelopen 
twee seizoenen te zien geweest en zag er bijzonder goed uit en was zeker een 
bezoek waard. 
Tenslotte ook goed nieuws over de klederdracht commissie: na lang zoeken zijn we 
erin geslaagd een goede ruimte te vinden waarin onze uitgebreide collectie 
klederdracht onder optimale omstandigheden kan worden bewaard.  
Onze penningmeester Eric-Jan Kemp heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, 
waarvoor onze dank. 
 



Excursie 
Op 4 mei 2019 zijn we met een groep van 47 mensen op excursie geweest naar de 
Noordoostpolder en Friesland.  
Bezocht zijn het voormalige eiland Schokland waar we startten met koffie en gebak. 
Vervolgens reden we naar Lemmer om een bezoek te brengen aan het 
Woudagemaal. 
Na de lunch in het restaurant kregen we een rondleiding. 
Als laatste stond een bezoek aan Workum op het programma met de mogelijkheid 
om vrij de stad te bezoeken. 
Een bijzonder geslaagde dag, te horen aan de enthousiaste reacties van de 
deelnemers. 
 

 
 
Regio dag 28 september 
Onze oud-voorzitter Jan Willem de Wijn had twee jaar geleden de toezegging 
gedaan dat wij in ons jubileumjaar de regio dag voor onze zusterverenigingen 
zouden organiseren. 
Deze was gepland voor 28 september 2019 en was bestemd voor onze 
zusterverenigingen uit zuidelijk Noord-Holland.  
Ruim van te voren was er geïnventariseerd of dit een goed moment was en alle 
verenigingen op één na gaven aan dat dit voor hen te doen was. 
De hele dag was georganiseerd en gepland maar voor de definitieve aanmelding 
meldden zich slechts twee zusterverenigingen aan. 
Met drie verenigingen is overleg wel erg moeizaam en daarom is deze dag 
uiteindelijk niet doorgegaan. 
Jammer, want het bestuur had in de organisatie al veel tijd gestopt en dan is dit 
resultaat zeer teleurstellend. 
 



Dag van de Geschiedenis 
Tenslotte kan ik nog melden dat Oud Aalsmeer heeft deelgenomen aan de Dag van 
de Geschiedenis op 12 oktober jl. in de Oude Veiling.  
Het thema was: Beleef de geschiedenis van Aalsmeer.  
Wij hebben een drietal onderdelen verzorgd zoals een informatiestand, een lezing 
over de winkels in de Dorpstraat en Zijdstraat door Wim Rodenburg en we hebben 
een aantal historische films laten zien.  
Hiervoor was veel belangstelling en we hebben weer veel mensen kennis laten 
nemen van de Aalsmeerse historie. 
 
Erfgoedcommissie 
Vorig jaar heeft de gemeente Aalsmeer eenzijdig en zonder overleg de taakstelling 
van de erfgoedcommissie veranderd. 
Dit heeft binnen de leden van die commissie geleid tot veel ergernis. 
Daarom zijn de leden van de erfgoedcommissie vorige jaar allemaal tegelijk 
afgetreden.  
Op verzoek van wethouder Allink zijn dit jaar twee gesprekken gehouden met het 
doel de erfgoedcommissie weer nieuw leven in te blazen. 
Dit heeft geleid tot een voorstel van de wethouder waar de oud-leden mee konden 
instemmen. 
Zij zouden onder die voorwaarden hun taak weer voortzetten. 
Echter, tot nu toe wil het na ruim een half jaar nog niet lukken om deze voorgestelde 
maatregelen om te zetten in een weer werkende erfgoedcommissie.  
De gemeente Aalsmeer heeft deze nog steeds in beraad.   
 
Dirk Jongkind 
Aalsmeer, 30 december 2019  


