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Overzicht 

2018 en 2019 waren ongewone en bewogen jaren voor de vriendenstichting. Dat had er alles mee te 

maken dat de pachtovereenkomst van Wester-Amstel tussen de Stichting Lissone en het 

Groengebied Amstelland eind 2019 zou aflopen. De onzekerheid over wat er dan zou gebeuren heeft 

veel aandacht gevraagd en gaandeweg steeds meer invloed op de activiteiten van de stichting gehad. 

Het jaar 2018 verliep nog grotendeels zoals gebruikelijk met lezingen, concerten, exposities, werk in 

de tuin etc. In de loop van dat jaar werd duidelijk dat het Groengebied de pacht niet zou verlengen 

en Wester-Amstel zou gaan verlaten. Dit leidde tot de afspraak dat er na mei 2019 in het pand geen 

activiteiten meer zouden plaatsvinden. Dat betekende dat 2018 het laatste jaar was wat betreft 

exposities. De groep Literair besloot, mede vanwege gebrek aan leden, ook eind 2018 te stoppen. 

Na intern overleg werd besloten de vrijgekomen data in januari tot maart 2019 op te vullen met 

concerten (de Muziekgroep ging nog wel door) en een lezing. De tuingroep werkte totdat de 

toekomst duidelijker zou worden ook gewoon door. 

Inmiddels bestond de vriendenstichting (per december 2018) 25 jaar. Besloten werd dat heugelijke 

feit juni 2019 feestelijk te vieren. Maar omdat veel vrijwilligers stopten en de toekomst van de 

vriendenstichting onzeker was, had die viering ook het karakter van een slotfeest. 

In de loop van augustus 2019 kwam er gelukkig duidelijkheid over de toekomst van de buitenplaats. 

Van de twee mogelijke opties, een nieuwe huurder (met hopelijk ‘hek open’) of verkopen (‘hek 

dicht’), bleek de eerste te realiseren: met ingang van 2020 wordt het MKB-fonds de nieuwe huurder. 

Daarmee is ook een doorstart van de vriendenstichting (in gewijzigde vorm) mogelijk. Deze is 

voorbereid en zal naar verwachting begin 2020 zijn beslag krijgen. 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in 2018 en 2019 was als volgt: 

Dhr. R.F. Reinders Folmer  voorzitter  

Dhr. H.P. Blok secretaris 

Mw. H. van Overschot – van Bladeren  penningmeester 

Mw. E.A.M. van Aken  coördinator Jeugdactiviteiten 

Mw. M.H.E. Engberts coördinator Wester-Amstel Literair 

Dhr. J.M. Röntgen coördinator Muziek  

Mw. H.L. de Wit coördinator Receptie 

Mw. E.M.J. Hulsing coördinator Tuin 

Mw. C.M. Damsté  coördinator Tentoonstellingen 

Mw. I. Paalvast coördinator Publiciteit 

 

Het bestuur vergaderde in februari, mei, september en november van 2018 en nog twee maal (in 

februari en april) in 2019. De vergaderingen werden bijgewoond door de heer J. Schepers, 

beheermedewerker van Groengebied Amstelland. Hierdoor was over veel van wat speelde 

rechtstreeks overleg mogelijk.  

Werkgroepen 

Jeugdactiviteiten 

In augustus 2018 waren er weer vier middagen 

met schilderen, tekenen en knutselen voor 

kinderen van 7 tot 12 jaar. De belangstelling was 

meestal groot. Docente Marianne Wagenmaker 

had weer allerlei creatieve ideeën: met prachtig 

weer zochten de kinderen in het park bladeren 

met verschillende vormen, waar ze mooie 
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schilderijen van maakten, of er kwamen bosgeesten tevoorschijn van karton, die geschilderd werden 

en vervolgens aangekleed met bladeren en kettingen van bessen en nootjes. Ook werden er prints 

gemaakt. 

 

Zondag 2 september was er een expositie van het gemaakte werk voor (groot)ouders en andere 

belangstellenden.  

Literair 

2018 was een wonderlijk jaar, doordat het het laatste jaar was waarin de groep Literair lezingen 

organiseerde. Voor de dames van de groep voelde dat wel goed, aangezien we met een chronisch 

tekort aan ‘personeel’ kampten en we er geen mensen bij konden krijgen. Gelukkig dat de 

echtgenoot van een van de dames mee ging helpen. 

We begonnen al goed: op 14 januari kwam 

Theatergroep Plankgas ‘De vier vrouwen van 

Willem van Oranje’ opvoeren, met groot succes. 

De dames van de theatergroep gaven ons een 

kijkje in het leven van Anna van Buren, Anna 

van Saksen, Louise de Coligny en Charlotte de 

Bourbon, en die levens bleken niet allemaal 

even vrolijk af te lopen. Evengoed werden die 

verhalen met humor gebracht. 

In februari hadden we een documentaire over 

De Stijl, de welbekende stroming, en hier ging 

het over de restauratie van een museumwoning 

in Drachten, met werk van Theo van Doesburg. 

Wat een gedoe om de juiste kleuren terug te halen en wat een geduld om die kleuren te gebruiken! 

Mariël Polman verzorgde de inleiding. 

11 maart gaven we het woord aan Nop Maas, in verband met zijn biografie over Hannie Michaëlis. 

De meeste mensen kennen haar alleen als ex-echtgenote van Van het Reve, maar zij was ook een 

zeer gewaardeerd dichteres. Bovendien zijn onlangs haar oorlogsdagboeken gevonden en 

uitgegeven, die alleraardigst zijn om te lezen. Zij was een puber in die tijd, en schreef over 

verliefdheden en dergelijke, maar ook over wat er in het ‘echte’ leven gebeurde, met een open blik 

en in een heldere stijl. 

 

In 2018 was er ook een Gedichtenroute. Deze 

werd 19 mei geopend, waarbij ongeveer veertig 

belangstellenden meeliepen door ons mooie 

park. De gedichtenroute was deze keer gewijd 

aan Jan Nooij, vrijwilliger bij de Tuingroep en 

ook dichter. Zijn gedichten zijn zowel aards als 

romantisch, zowel grappig als ontroerend, dus 

er was voor iedereen iets te genieten.  

 

3 juni 2018 stonden we weer op de 

Amstellanddag met een kinderboekenkraam en 

een speurtocht, net als vorig jaar. 

 

Na de zomervakantie gingen we verder op 14 oktober met een lezing van Maaike Meier over Fritzi 

ten Harmsen van Beek, van wie de biografie een maand later uitkwam. Ook in kranten en 

tijdschriften viel er veel te lezen over deze dame, die een sprankelende persoonlijkheid was, en graag 

veel mensen, vooral mannen, om zich heen had, en die hield van feesten, drank en sigaretten. Ze 

schreef gedichten. Iedereen had destijds een mening over haar, waarbij de ene mening nogal kon 
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verschillen van de andere. Maar ’t was een bijzonder mens, en dat was ze! 

Sietse Altena kwam op 11 november, Wapenstilstandsdag 1918, vertellen over een pelgrimage die hij 

gemaakt had van Bar-le-Duc naar Verdun, over de Voie Sacrée, waar destijds het vervoer plaatsvond 

van soldaten en oorlogsmaterieel van en naar het front. Hij had foto’s uit 1914 en 1915 en op 

dezelfde plaats door hemzelf genomen foto’s uit 2016. Hij gaf historische achtergrondinformatie, en 

vertelde wat er op die plek gebeurd was. Jammer voor hem waren er problemen met de 

beameraansluiting en begonnen we een half uur te laat, maar die tijd besteedden we aan het 

voorlezen van het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’, en het uitdelen van een klein boekje dat 

Sietse over zijn lezing had gemaakt, zodat het publiek zich niet hoefde te vervelen. 

De laatste lezing had plaats op 9 december. Geert van Boxtel, kunsthistoricus, vertelde over de Arts 

& Crafts-beweging, een sociale beweging die ontstond als een soort opstand tegen de industriële 

revolutie, uit afschuw over de goedkope en lelijke massaproductie. Van Boxtel is een geboren 

verteller; hij zei eens: “Zet mij neer voor een vierkant blok beton, en ik kan er een kwartier over 

praten alsof het een bijzonder kunstwerk is.” Wel, in dit geval praatte hij over architectuur, meubels, 

en huishoudelijke zaken zoals serviezen, klokken en dergelijke en was hij nog lang niet uitgepraat 

toen de tijd om was, maar iedereen geboeid bleef zitten luisteren. 

 

Met deze lezing kwam na bijna 25 jaar een einde aan Wester-Amstel Literair. 

 

In 2019 was er zondag 20 januari nog een lezing door Gerard van der Steenhoven, directeur van het 

KNMI, over ‘Een nieuw Nederlands klimaat’. Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in 

Nederland. Wat is er aan de hand? En wat kunnen we er aan doen? Minder broeikasgassen uitstoten 

- dat is bekend, maar we zullen ook moeten leren omgaan met nieuwe klimaatextremen. De lange 

droge zomer van 2018 is daar een voorbeeld van.  

Muziek 

In het kalenderjaar 2018 waren er in de periode januari-maart en oktober-december zes concerten 

op het vaste tijdstip van zondagmiddag, aanvang 15.00 uur.  

Op 28 januari bracht het duo Judith van Swaay, cello, en Violaine Del Planque, piano, een gevarieerd 

programma met werken van Webern en Poulenc en bewerkingen van beroemde songs (o.a. uit Porgy 

and Bess) van Gershwin. Dat beide musici afkomstig zijn uit Amstelveen was goed te merken aan de 

publieke belangstelling: met geopende deuren konden extra stoelen geplaatst worden in de hal 

zodat tenslotte alle belangstellenden het concert hebben kunnen bijwonen. 

Het concert op 25 februari was het resultaat van een nieuwe samenwerking met de Nederlandse 

Strijkkwartet Academie. Het onlangs opgerichte Helikon Strijkkwartet, in opleiding bij deze 

Academie, speelde werken van Beethoven en Sjostakovitsj. Opvallend was het hoge niveau dat dit 

jonge ensemble reeds heeft bereikt en vooral de gloedvolle vertolking van het veeleisende 

strijkkwartet nr. 8 van Sjostakovitsj maakte grote indruk. 

Het slotconcert van het seizoen 2017-2018 werd gegeven door het internationaal bekende gitaarduo 

van Izhar Elias en Fernando Cordas met een opmerkelijk programma: bewerkingen voor gitaarduo 

van pianosonates van Schubert uitgevoerd op authentieke 19
e
 eeuwse instrumenten. Izhar Elias had 

al grote indruk gemaakt tijdens eerdere concerten in Wester-Amstel en vele vaste bewonderaars van 

zijn spel waren naar dit concert gekomen.  

Op 3 juni vond de jaarlijkse Amstellanddag plaats met als muzikale bijdrage van de werkgroep muziek 

een middagconcert door een saxofoonkwartet van leerlingen uit de befaamde saxofoonklas van Arno 

Bornkamp, hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. 

Als opening van het seizoen 2018-2019 trad op het Lumaka Ensemble onder leiding van de harpiste 

Miriam Overlach die de laatste jaren een grote naam heeft opgebouwd met name op het gebied van 

hedendaagse muziek. In Wester-Amstel vervulde zij een centrale rol in een programma voor harp, 

fluit en cello met werken van onder anderen Henriëtte Bosmans, Jules Mouquet,  Mikhail Glinka en 

Maurice Ravel. 
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De samenwerking met het Prinses Christina Concours werd dit jaar voortgezet zodat twee 

prijswinnaars uit de leeftijdscategorie 15-19 jaar zich op 25 november aan het publiek van Wester-

Amstel konden presenteren: de violiste Mayte Levenbach en de blokfluitiste Jasperina Verheij. Het 

publiek was enthousiast over de prestaties van deze jonge musici die van een uitzonderlijke 

begaafdheid getuigden en reeds blijk gaven van een volwassen podiumpresentatie. 

Het jaarlijkse kerstconcert vond plaats op tweede kerstdag en werd verzorgd door het Kobra 

Ensemble, bestaande uit zes jonge dames die speciaal voor Wester-Amstel een bijzonder 

kerstprogramma hadden samengesteld met een mix van Christmas Carols, volksmelodieën, klassieke 

composities en popsongs. Het concert was reeds lang van te voren uitverkocht en toevallige 

passanten konden helaas niet meer toegelaten worden. Na afloop werd het publiek een glas warme 

wijn aangeboden. Bij elkaar was dit concert een van de meest succesvolle evenementen van dit jaar.  
 

In 2019 vonden de volgende reguliere concerten plaats. 

Op 27 januari bracht het Duo Verso, bestaande uit Matthijs Koene, panfluit, en Stefan Gerritsen, 

gitaar, een programma met werken van Franz Schubert, Astor Piazzolla, de uit Oezbekistan 

afkomstige componist Artyom Kim en de Grieks-Nederlandse componiste Calliope Tsoupaki. De 

panfluitist gaf een boeiende inleiding over zijn instrument en het publiek was onder de indruk van de 

virtuositeit waarmee dit voor velen onbekende instrument bespeeld werd. 

Op zondagmiddag 10 februari was de befaamde zangeres Shura Lipovsky te gast op Wester-Amstel  

met Jiddische liederen en Chassidische verhalen. Het concert was volledig uitverkocht; bezoekers die 

niet gereserveerd hadden, konden plaatsnemen op de gang en hebben ondanks minder goed zicht 

op het podium niet minder genoten van de hoge kwaliteit van het programma. De middag kan 

beschouwd worden als een van de hoogtepunten van het seizoen, vanwege de indringende lied- en 

vertelkunst van Shura Lipovsky, begeleid door Bert Vos-viool en Paul Prenen-piano die op 

voortreffelijke wijze de op het laatste moment ziek geworden pianist Kimball Huygens heeft kunnen 

vervangen.  

Het concert op 24 februari was het resultaat van de nieuwe samenwerking met de Nederlandse 

Strijkkwartet Academie en vormde een vervolg op een vergelijkbaar concert in 2018. Het Cheng 

Quartet is afkomstig uit Taiwan en volgde in het cursusjaar 2018-2019 een opleiding aan deze 

internationaal georiënteerde Academie. Op het programma stonden werken van Ravel en 

Mendelssohn. Evenals vorig jaar was opvallend het hoge niveau en vergevorderde ensemblespel van 

deze jonge musici. 

Een bijzonder evenement in de reeks kamermuziekconcerten vormde de lezing van violist/dirigent 

Johannes Leertouwer die kwam vertellen over de achtergronden van de Matthäus Passion van Bach 

en zijn geheel eigen, alom gewaardeerde interpretatie daarvan als dirigent van het door hem 

opgerichte orkest ‘De Nieuwe Philharmonie’ te Utrecht.  

 

Het slotconcert van het seizoen 2018-2019, tevens het 

laatste concert van de door de Stichting Vrienden 

Wester-Amstel georganiseerde muzikale activiteiten 

(zie elders in dit jaarverslag), werd gegeven door de 

bekende fluitiste Eleonore Pameijer en haar duo-

partner Ralph Rousseau-viola da gamba. Het 

afwisselende programma, met werken van de barok tot 

onze eigen tijd, werd zeer gewaardeerd door het 

publiek, niet alleen door het hoge niveau van musiceren 

maar ook door de zeer informatieve en onderhoudende 

mondelinge toelichtingen van deze beide ervaren 

musici. 
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Bij elk concert verzorgden de musici een mondelinge toelichting op het programma. Na afloop van de 

concerten werd er onder het genot van een hapje en een drankje, samen met de musici, nog wat 

nagepraat. Het aantal bezoekers per concert was gemiddeld 50, een lichte stijging ten opzichte van 

vorige jaren. 

Met ingang van 1 januari 2018 kon gebruik gemaakt worden van een speciale subsidieregeling voor 

kleinschalige kamermuziekpodia van het Fonds Podiumkunsten te Den Haag. Hierdoor was het 

mogelijk het tot nu toe relatief geringe budget voor de vergoedingen aan de musici omhoog bij te 

stellen. Ook in 2019 was deze regeling van toepassing, maar de samenwerking met het Fonds 

Podiumkunsten is na het slotconcert op 31 maart opgezegd in verband met het beëindigen van de 

muzikale activiteiten op Wester-Amstel. 

De werkgroep Muziek was verder betrokken bij de organisatie van twee extra concerten: op 14 april 

een besloten concert voor de Vereniging Ons Amsterdam en op 2 juni een concert in het kader van 

de Amstellanddag 2019 en het slotfeest. 

Tentoonstellingen 

Willeke Dokter en Ienke Damsté begeleidden in 2018 

samen de negen (+ 1 extra) exposities (van 30 maart 

t/m 7 oktober 2018). 

De samenstelling van de expositiekoppels was dit 

seizoen weer goed geslaagd. 

1. Ellen Koning, Lucienne Kaaij, schilders en Lida 

Geers-Saal, keramiste/glasbewerking 

2. Elize Lutz, schilder en Dominiek Steinmeijer, 

sieraden en glasbewerking 

3. Mark Pol, schilder en Helene Swierstra, 

beeldhouwer 

4. Pauline Zeij, schilder en Susana Baticon, beeldhouwer 

5. Corry Zwart, fotograaf en Truus Pot, beeldhouwer 

6. Astrid Ferdinand, schilder en Ienke Damsté, beeldhouwer 

7. Marijke v.d. Broek-Toebes, schilder en Karin de Rooij-Leicht, beeldhouwer 

8. Dolf Middelhoff, fotograaf en Corrie Keessen, beeldhouwer 

9. Nora van Klingeren, weefkunst en Yvonne Leeman, beeldhouwer 

10. Hans Butzelaar, schilder en Willeke Dokter, keramiste 

Het totaal aantal bezoekers kwam dit jaar op 3595 en het aantal verkochte kunstwerken was 

wederom groot: 96. 

De wandversiering in de galerie in de winterperiode 2018/2019 werd verzorgd door de kunstenaars 

Hans Butzelaar, Els van Aken en Jay Damsté. 

 

Tuinen 

De tuingroep startte in 2018 het tuinseizoen op 24 maart. De vrijwilligersgroep bestond dit seizoen 

uit 14 personen. Twee nieuwe vrijwilligers meldden zich aan en twee vrijwilligers hebben afscheid 

genomen. Elke zaterdag tot eind oktober werkten wij van 10.00 tot 14.00 uur.  

Wij hadden besloten om achter de schuur het grote veld met 

weidebloemen in te zaaien. Op deze manier kwamen wij geen 

menskracht te kort. Langs het veld werden houten bakken 

getimmerd om vergeten groenten te kweken. Dit werd een 

groot succes. Een uitstekend leerterrein voor de vrijwilligers en 

bezoekers van de tuin. Veel voor ons onbekende planten, zoals 

de drie-urenbloem (Hibiscus trionum), bloeiden in het veld en 

groenten/fruit (snijbiet, courgettes, raapsteeltjes, aardbeien) 

groeiden in de houten bakken. 
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De binnenkant van de kas is gewit, omdat het te warm in de kas bleef om de kruiden te drogen. Wij 

hebben overwogen een besproeiingssysteem aan te schaffen, maar dat bleek te kostbaar en geen 

goede oplossing van het probleem. 

Dit jaar kweekten wij uit zaden kruiden in de kas om nieuwe theemelanges te ontwikkelen en 

plantjes te kweken voor in de tuin. Carla voerde dit project uit, zij gaf uitleg en deelde proefjes uit om 

de smaak te testen. 

Op de dagen van de evenementen, de Plantenruilbeurs, Amstellanddag en Monumentendag waren 

wij present met mooie kramen. Wij gaven uitleg over de tuin, er stonden kannen met water met 

munt, de theemelanges en ingemaakte groenten werden verkocht. Met de opbrengst wordt nieuw 

materiaal aangeschaft. 

Er is veel werk verzet tijdens de zomermaanden. Het was zo warm en droog dat de tuin bijna elke 

dag door vrijwilligers besproeid moest worden. Gelukkig heeft de tuin geen schade opgelopen. 

Jan heeft in de stinzentuin de keizerskroonbollen geplant; dit voorjaar waren deze al te bewonderen. 

Een prettige bijkomstigheid is dat de sterke geur, die de bollen verspreiden, mollen en muizen op een 

afstand houden. 

 

Op Wester-Amstel zit een nest met haviken. Prachtig? Helaas 

hadden de havikskuikens voedsel nodig. Bijna al onze mooie 

Hollandse Blauwen zijn daaraan ten prooi gevallen. Eén 

overblijvende kip heeft bij onze buren een goed tehuis gevonden. 

De vlindertuin is elk jaar verschillend en trekt steeds meer 

vlinders. Dit jaar hebben wij o.a. de kleine vuurvlinder gezien. 

Wester-Amstel doet elk jaar mee aan de vlindertelling.  

 

De tuin wordt door alle zorg en aandacht steeds mooier. Door de week geven wij regelmatig een 

kleine rondleiding door de tuin. De bezoekers zijn enthousiast en zijn blij met deze mooie historische 

buitenplaats. 

 

In 2019 zijn wij zaterdag 23 maart weer officieel gestart met het werken in de tuin. 

De week daarvoor, buiten met striemende regen, wind en kou, waren in de kas al voorbereidingen 

getroffen voor de kweekbakken. Buiten was dat onmogelijk. 

Alle 15 ingeschreven vrijwilligers zijn enthousiast en hebben voortreffelijk werk geleverd. 

De groentebedden werden van compost voorzien en het onkruid en oude plantenresten werden 

verwijderd. In het vroege voorjaar werkten Jan en Hanneke samen hard in de stinzentuin, want vanaf 

maart stond de stinzentuin al in bloei. 

Frank was aan de slag gegaan met het gereedschap. Een dankbaar werk. Na een tuinseizoen waar wij 

gezamenlijk (15 tuin- en 10 parkvrijwilligers) gebruik maakten van al het gereedschap, werd het hoog 

tijd voor een inventarisatie. Schoonmaken, vervangen of repareren. Een hele klus. 

In het voorjaar besteedden wij veel uren aan het opmaken van de plantenbedden. Allereerst het 

opruimen van oude planten, daarna het aanvullen met nieuwe planten en de naambordjes 

controleren. In de brochure moet alles overeenkomen met de tuinbedden. 

De Amstellanddag was een prachtige dag met veel bezoekers. Het was een plezier om rondleidingen 

te geven door de tuin. Er kwamen dit jaar een aantal enthousiaste jonge ouders met kinderen uit de 

omgeving, die nog nooit binnen de hekken van Wester-Amstel waren geweest. Zij vonden het 

fantastisch. Wij hebben de nieuwe brochure over de tuin uitgedeeld aan ieder die het graag wilde. 

Deze zomer waren er veel zaterdagen dat het stortregende. Jammer, want je kunt dan onmogelijk 

tuinwerk verrichten. Het belangrijkste werk in de tuin is het wieden, planten en oogsten. 

In november zijn er 3000 bollen (narcissen) geplant langs de bomenrij naar de theekoepel. 

Dit jaar was het een goed oogstjaar van pruimen en appels. Volgend jaar worden de vrienden van 

Wester-Amstel uitgenodigd om zelf te komen plukken. 

Op 31 oktober sloten we het jaar voldaan af voor de winterstop. 
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Publiciteit 

We waren zeer verheugd dat de vacature in de groep Publiciteit begin 2018 ingevuld kon worden 

door de komst van mevrouw I. Paalvast. Zij ging zich in het bijzonder bezig houden met de 

aankondigingen van alle activiteiten en het contact met de diverse media. Voor het gemak bleef de 

secretaris de website verzorgen.  

De nieuwsbrief De Buitenplaats verscheen in 2018 driemaal (in kleur), in maart en september samen 

met de folder met het programma voor de volgende zes maanden en in december samen met 

brieven en donateurskaarten voor het volgende jaar. Vervolgens waren we toe aan nieuwsbrief 

nummer 100, heel toepasselijk voor een (voorlopig) laatste en jubileumnummer, dat maart 2019 

verscheen, vol met verhalen van het eerste uur en terugblikken. 

Receptie 

Leden van de werkgroep Receptie zorgden beide jaren op zeer enthousiaste en gastvrije wijze voor 

koffie, thee e.d. bij de concerten, de literaire middagen en andere evenementen, zoals de 

Amstellanddag en de Open-Monumentendagen. 

Facilitaire zaken 

Diverse vrijwilligers hielpen bij het opzetten van parasols, tenten en tafels bij evenementen, en bij 

inrichten van de expositiezaal bij tentoonstellingen en andere activiteiten. 

Andere activiteiten 

Zondag 7 januari 2018 en zondag 6 januari 2019 werd ‘s middags een nieuwjaarsbijeenkomst voor 

alle vrijwilligers gehouden. Drie keukenprinsessen zorgden weer voor allerlei lekkers. In 2018 was de 

heer Jan Dijk, oprichter van de ‘Vrienden van 

Frankendael’, te gast om te vertellen over het 

buiten Frankendael.  

Op 22 februari 2018 werd de secretaris 

geïnterviewd in het programma ‘Amstelland 

Vandaag’ van Radio Amstelveen. 

De zaterdagen 21 april 2018 en 20 april 2019 was 

er weer een Plantenruilbeurs op Wester-Amstel. 

Er werd weer heel wat geruild en kennis en 

informatie uitgewisseld. De tuingroep verkocht 

ook zakjes met zaad uit onze eigen tuin.  

 

 

Op de Amstellanddag 3 juni 2018 hielpen wij weer 

mee met de koffie e.d. tijdens de opening. Daarna 

waren er rondleidingen in het huis en park, een 

speurtocht en een kraam met kinderboeken.  

Ook deden we beide jaren mee met de Open-

Monumentendagen. 

Op de jaarlijkse vrijwilligersdag van zaterdag 22 

september 2018 gingen we naar kasteel 

Amerongen voor koffie, een rondleiding in het 

kasteel en een lekkere lunch. Het was weer heel 

gezellig en leuk. 
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Viering 25-jarig bestaan en slotfeest 

December 2018 bestond de vriendenstichting 25 jaar. In verband met weersomstandigheden werd 

besloten dit heugelijke feit in het voorjaar van 2019 te vieren. Om verschillende redenen (niet twee 

grote activiteiten vlak na elkaar en trekken van meer bezoekers) werd ervoor gekozen het feest te 

combineren met de Amstellanddag van 2 juni 2019.  

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk vindt de 

opening daarvan plaats op Wester-Amstel. ‘s 

Morgens was er dus eerst het programma van 

Stichting Beschermers Amstelland met opening 

van de Amstellanddag door de burgemeester van 

Ouder-Amstel, Joyce Langenacker, toespraken 

door o.a. Saskia van Loenen (bekend van Vroege 

Vogels en NRC), muziek door de ACCUfanfare uit 

Amsterdam en dans door de jeugddansgroep uit 

Ouderkerk. En zoals altijd daarna koffie met iets 

lekkers. 

 

Vervolgens was er de presentatie van het boekje ‘Wester-Amstel, een bewogen geschiedenis’. In 

2018 was al bedacht dat het uitbrengen van een (nieuw) boekje over de geschiedenis van ‘onze’ 

historische buitenplaats uitstekend zou passen bij het vieren van het 25-jarig bestaan van de 

vriendenstichting.  

De tekst is een bewerking, actualisering en 

uitbreiding met de geschiedenis vanaf 1994 (dus 

de periode van de vriendenstichting) van de 

brochure “Buitenplaats Wester-Amstel” uit 1992, 

geschreven door Finette van der Heide van 

Groengebied Amstelland. Daarbij werd ook 

gebruik gemaakt van het artikel van Søren Movig 

over Wester-Amstel in het jaarboek 2013-2014 

van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 

(KSHZ). 

Het eerste exemplaar van het boekje werd 

aangeboden aan de directeur van Recreatie Noord-Holland, de voorzitter van het Groengebied 

Amstelland en de voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland. 

 

Daarna waren er activiteiten van de vriendenstichting in het kader van de Amstellanddag, zoals 

rondleidingen in het huis, het park en de tuin, verkoop van zaden uit de eigen tuin en een voordracht 

door Wankja Ferguson over ‘Wilde bijen, dagvlinders en hun planten, het verschil in plantgebruik’.  

 

Rond 15 uur ging dit over in een feest voor alle 

donateurs en vrijwilligers van de 

vriendenstichting en andere genodigden. 

Daarvoor stond een grote tent opgesteld, die 

dit keer de functie had de zon buiten te houden, 

want de temperaturen in de zon liepen op tot 

36°C.  

Het begon met een hartelijk welkom aan 

iedereen door voorzitter Robert Reinders 

Folmer, gevolgd door een concert door het 

Saxofoonorkest van het Conservatorium van 
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Amsterdam, bestaande uit 12 studenten uit de internationaal befaamde saxofoonklas van Arno 

Bornkamp, met werken van o.a. Bernstein, Elgar, Chabrier en Piazzolla. 

 

Daarna stonden onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes drie sprekers, afgewisseld door 

Balkan-, klezmer- en zigeunermuziek door ‘Duo C Kwadraat’ (klarinet/accordeon), stil bij verleden, 

heden en toekomst van Wester-Amstel. 

Floor Gordon (D66), wethouder Economische Zaken van Amstelveen met onder meer Groengebied in 

haar portefeuille, nam het publiek mee in een klein stukje geschiedenis, in het bijzonder het begin 

van het groengebeid op Wester-Amstel met de erfpachtconstructie en de zeer ingrijpende 

restauratie. Ze vond het leuk dat ze nu ook gezichten bij zag namen die ze uit verslagen kende. 

Verder benadrukte zij de inzet van de vrijwilligers van de vriendenstichting: die zorgden voor 

continuïteit, structuur en activiteiten. Ze was daar erg van onder de indruk. 

Tot slot deelde zij mee dat alle vrijwilligers bij vertrek een goodiebag, gevuld met een keur aan 

streekproducten, als geschenk van het Groengebied mochten afhalen. 

 

Secretaris Henk Blok riep in herinnering hoe de vriendenstichting tot stand kwam en was heel 

verheugd vele oud-bestuursleden en anderen, die zich zeer ingezet hebben voor de stichting, te 

kunnen verwelkomen. Tien 

aanwezige donateurs van het 

eerste uur kregen als speciaal 

eerbetoon een roos. Hij bedankte 

ook het Groengebied in de persoon 

van Henk Meuleman en Jeroen 

Schepers voor de jarenlange 

uitstekende samenwerking en de 

‘goede buren’, de heer en mevrouw 

Olij voor al hun hulp bij o.a. 

parkeren en in het park na 

sluitingstijd opgesloten personen, 

en overhandigde hen de speciaal 

gemaakte Vrienden van Wester-

Amstel tas met het boekje over de 

geschiedenis. 

Vervolgens riep hij allerlei activiteiten van de vriendenstichting in herinnering, zoals de beeldentuin, 

schildercursus voor kinderen, 400 jaar geboortedag Rembrandt, kinderverkleedpartijen, de stinzen-

tuin, de vlindertuin en nog veel meer. 

Hij eindigde zijn speech met de woorden dat Wester-Amstel dankzij de inspanningen van het 

Groengebied, de Stichting Lissone en de Vriendenstichting is geworden tot een bloeiende 

buitenplaats, een oase voor het publiek, en hij hoopt dat dat nog heel lang zo mag zijn. 

 

Tot slot sprak Søren Movig over de toekomst. Die ligt natuurlijk bij de volgende generatie, maar voor 

de zeer nabije toekomst kon hij de verheugende mededeling doen dat er een reële mogelijkheid van 

een nieuwe huurder was, waarbij Wester-Amstel open blijft voor het publiek. Er werd meteen 

geapplaudisseerd, maar Søren zei: Klap niet te hard, zie het als ‘we zijn verloofd, maar we moeten 

het nog eens worden over de huwelijkse voorwaarden’.  

Daarna werd nog een tijd doorgeborreld en gepraat. Bij vertrek konden de aanwezige donateurs (alle 

anderen kregen het thuisgestuurd) een exemplaar van het boekje ophalen. 

Het feest betekende ook het einde van een traditie van 25 jaar literaire bijeenkomsten, buiten- en 

later binnenconcerten en tentoonstellingen op Wester-Amstel en afscheid van hen die dat allemaal 

mogelijk gemaakt hebben. Dat riep vanzelfsprekend naast vreugde over wat bereikt is ook andere 

gevoelens op. 
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Afronding en voortzetting. 

Begin september kwam het verlossende bericht dat er een overeenkomst was met het MKB-fonds. 

Vanaf augustus, toen duidelijk werd dat er een nieuwe huurder zou komen, is er overleg geweest 

tussen het dagelijks bestuur en Søren Movig, Els Hulsing en Joost Terbrack als beoogd (interim) 

bestuur over de voortzetting van de vriendenstichting in een vernieuwde vorm. 

Omdat het Groengebied het gebouw netjes wilde  achterlaten moest er veel opgeruimd worden 

zowel op Wester-Amstel als in het PEN-huisje. Zo stonden er vele dozen archief op de zolder. Dat is 

opgeschoond, zodat het overgedragen kan worden aan het nieuwe bestuur. De piano, die we heel 

lang in bruikleen hadden, is onder zeer grote dank teruggegaan naar de familie Pluis. Andere spullen, 

die nog bruikbaar waren, zijn voor een vriendenprijs verkocht of weggegeven. 

Op 15 november heeft het Groengebied Wester-Amstel met weemoed verlaten. Het nieuwe 

onderkomen bij de kinderboerderij Elsenhove is echter ook mooi. ’s Middags was er een kleine 

ceremonie, waarbij Søren Movig als vertegenwoordiger van eigenaar Stichting Lissone de sleutel 

terug kreeg van Joyce Langenacker, voorzitter van het Groengebied, waarna hij de sleutel na het 

tekenen van de nieuwe pachtovereenkomst overhandigde aan de directeur van het MKB-fonds, 

Thomas Wals. 

Op 1 november is het bestuur samen met Jeroen Schepers bijeengekomen voor een geanimeerd 

afscheidseten. Daar is afgesproken dat de coördinatoren van de werkgroepen met uitzondering van 

Els Hulsing aftreden. Begin januari is er een vergadering gepland samen met het nieuwe bestuur, 

waarin dit jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld kunnen worden, waarna de overdracht 

aan het nieuwe bestuur plaats vindt. 

Financiën 

De balans van 2018 heeft een bescheiden negatief saldo. Vooral de vrijwilligersdag heeft het begrote 

bedrag overschreden. De baten en lasten van de werkgroepen laten in de realisatie zien dat deze min 

of meer gelijk zijn aan het begrote bedrag. De kascommissie, bestaande uit de heren H. Bronk en 

A.G.C. Vogel, heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd en in orde bevonden. 

De jaarrekening van 2019 vertoont een heel ander beeld dan die van voorgaande jaren, waarin we 

ongeveer quitte speelden. Dit komt vooral door alle feestelijke activiteiten rond het 25-jarig bestaan, 

zoals het uitgeven van het boekje over de geschiedenis van Wester-Amstel en het slotfeest.  

De kosten daarvan waren wel wat hoger dan begroot, maar kwamen ten laste van het vrij 

besteedbare vermogen en vielen daar nog ruim binnen. 

In de periode januari t/m maart 2019 is er nog een lezing en een serie concerten geweest. De kosten 

van muziek zijn relatief hoog, maar daar staat tegenover dat er een subsidie van ruim € 2600 is 

ontvangen van het Fonds Podium Kunsten. Overige werkgroepen zijn in 2019 niet meer actief 

geweest, gevolg hiervan is een vermindering van inkomsten. 

De jaarrekening 2019 is door de kascommissie bestaande uit de heren J. Terbrack en A.G.C. Vogel in 

orde bevonden.  

 

Tot slot wil het bestuur van de vriendenstichting alle vrijwilligers, donateurs en andere vrienden 

bedanken voor alles wat zij gedaan hebben om de buitenplaats Wester-Amstel te laten bloeien. 

 

 

Bijlagen: jaarrekening 2018 en jaarrekening 2019 
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