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VOORWOORD

Er zijn maar weinig sportverenigingen die de leeftijd van 150 jaar
bereiken. Wij zijn de tweede gymnastiek/turnvereniging die deze
mijlpaal gehaald heeft. Reden genoeg om hier uitgebreid bij stil te
staan.
Dat hebben we o.a. gedaan tijdens het jaardiner en ook op ons grote feest op
23 april 2016.
En dan nu dit boekje.
Amstels heeft in al die jaren veel meegemaakt. In dit boekje vind u een
overzicht van onze geschiedenis.
Topsporters heeft Amstels nooit in haar gelederen gehad. Wij zijn altijd een
recreatieve vereniging geweest en zijn dat nog steeds. Het sociale aspect is
altijd heel belangrijk geweest. Er zijn daardoor ook meerdere
Amstelshuwelijken gesloten!
Het plezier in het samen sporten blijft belangrijk. En het wordt ook steeds
meer benadrukt dat sporten en bewegen gezond is. Dit lijkt dus veelbelovend
voor nog vele jaren Amstels.
Naast een historisch beeld, aangevuld met een verslag van ons jubileumjaar,
vind u in dit boekje ook een aantal persoonlijke herinneringen van enige leden.
Ik wens u veel leesplezier.

Nicole van Groeningen
(Voorzitter)
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Inleiding
In 2016 vieren we dat Amstels Gymnastiek-Vereeniging 150 jaar
bestaat. Bij de plannen voor de herdenking werd ook gedacht aan een
jubileumboek waarin de geschiedenis van Amstels kort beschreven
wordt.
Door de jaren heen valt de veelzijdigheid van de activiteiten op. Naast
oefeningen binnen werden ook wandelingen, fietstochten en boottochten
georganiseerd. Er werd gezwommen en er waren kunstminnende leden die
soirées hielden, avonden waarop toneel werd gespeeld, gemusiceerd en
gedanst. Ook nu zijn er nog leden die een deel van dat rijke verenigingsleven
in de vorm van kinderkampen in de zomer hebben meegemaakt . Er is
jazzballet geweest en sinds 2006 hebben we zelfs een yogagroep. Amstels
heeft zich altijd aangepast en zal dat blijven doen.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de Vereeniging is bij verschillende
jubilea herdacht met jubileumuitgaven. We hebben in het archief nog een
uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan (1906), een presentielijst
in de vorm van een boek met harde kaft uit 1916 dat in de jaren daarna
werd bijgewerkt met de namen van de aanwezigen op de jaarvergaderingen
tot en met 1964.
Verder zijn er nog jubileumuitgaven uit 1941, 1966 en 1991 ter gelegenheid
van resp. 75, 100 en 125 jaar Amstels Gymnastiek-Vereeniging.
Een belangrijke en nuttige inspiratiebron in de archieven was de uitgave ter
gelegenheid van 100 jaar Amstels Gymnastiek-Vereeniging. Ook nu bij het
150-jarig jubileum in 2016 blijven ontwikkelingen die werden beschreven over
de eerste jaren van Amstels interessant om te lezen.
De samenstellers van de uitgave van 1966 hadden ook interesse in de stad
Amsterdam en in de ontwikkelingen die in de eerste jaren van Amstels bestaan
plaatsvonden. Er is voor die uitgave al veel archiefwerk verricht waardoor
veel van wat toen bekend was over Amstels is uitgezocht en beschreven. Dat
werk is voor een groot deel te danken aan de toenmalige (later ere-) voorzitter
A.J.W. (Ton) Ypenburg.
Om het wiel niet opnieuw uit te vinden heb ik de vrijheid genomen om
ruimschoots te citeren uit die uitgave van 1966.
Nieuw is onderzoek dat ik heb gedaan over Amstels tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook heb ik materiaal over het ontstaan van gymnastiek
toegevoegd. Vervolgens komen enkele oudere leden van onze vereniging aan
het woord die een bijdrage hebben geleverd door te schrijven over hun
ervaringen en herinneringen aan Amstels zoals zij dat tijdens hun leven
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hebben beleefd.
De gebeurtenissen van anderhalve eeuw samen te vatten betekent dat er
veel moet worden weggelaten. Al bij het 50-jarig bestaan besloot de
toenmalige kroniekschrijver de geschiedenis van Amstels te verdelen in
tijdvakken van tien jaar.
Maar een eerste tijdvak van 50 jaar is nog levende historie. Dat wil zeggen
dat er toen in 1916 nog enkele mensen waren die het vanaf het begin
allemaal hebben meegemaakt. Bij honderdvijftig jaar missen we die
ooggetuigen.
Ervan uitgaande dat een eeuw vier, vijf generaties oplevert zijn we nu
zes tot zeven generaties verder. De eerste drie, vier generaties zijn er
niet meer.
Mensen die, net als wij, in Amstels samenwerkten en gymnastiek beoefenden,
vrienden werden en zich amuseerden. Wij kennen ze niet; alleen hun namen
zijn bekend. Wij weten wie de oprichters waren en dat de eerste jaren soms
heel moeilijk waren. Zij moesten leven onder de omstandigheden van hun tijd.
Emiel Schäfer
(Penningmeester)

Amsterdam in 1866
Wat was voor mensen in 1866 belangrijk? Hoe zag de stad er uit?
Zoals in iedere tijd was er grote activiteit op sociaal, politiek en kerkelijk
gebied. Onze stad was bezig zich uit haar 17e eeuwse gordel te bevrijden. De
buitenste vestingwallen werden gesloopt om ruimte te maken en om
doorgaande straten zonder onderbreking te creëren naar nieuwe wijken zoals de
Pijp en Amsterdam Zuid.
Het Algemeen Handelsblad van 24 februari 1866, de dag van onze oprichting,
ziet er rustig uit met letters van een gewone grootte en ellenlange verslagen
van kamerdebatten, markt- en scheepvaartberichten, brieven uit Hamburg,
Wenen en Parijs.
Het jaar 1866 kenmerkte zich onder andere door de duurte van het graan, een
cholera-epidemie, oorlogsomstandigheden (Duits-Oostenrijkse oorlog) en een
internationale handelscrisis.
Er waren regelmatig epidemieën zoals cholera, tyfus en malaria. Het
stilstaande grachtenwater zorgde ervoor dat de hele stad stonk en het was een
bron van ziekten die met vervuild water te maken hebben. De distributie van
drinkwater door de Duinwater-Maatschappij bracht verbetering. Eerst in 1853
door middel van een fontein buiten de Willemspoort, daarnaast ook door
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abonnementen in die percelen die met de hoofdleiding in de straat verbonden
waren.
We mogen aannemen dat de oprichters van Amstels mannen waren van tussen
de 20 en 30 jaar oud. Dan zijn zij geboren tussen 1836 en 1846. Zij zagen
tijdens hun jeugd een stad die deels nog ommuurd was. Er waren nog wallen
en poorten en veel molens op die wallen en daarbuiten. Langs de Singelgracht
wandelwegen, het Leidse Bos en het Muider Bos en verder boerderijen,
buitenhuizen en kleine industrieën waarvoor binnen de stad geen plaats was.
Op een plattegrond van Amsterdam uit 1842 is te zien dat de vorm van de stad
nog dezelfde was als bij de “uitleg van 1612” werd bepaald. De uitvoering
daarvan was begin 1700 voltooid; de beroemde halve-maan-vorm van de grote
koopmanstad Amsterdam uit de 17e eeuw. 150 jaar lang veranderde daar niets
van betekenis. Er was nog een open havenfront met het IJ als een grote
watervlakte in directe verbinding met de Zuiderzee. Amsterdam telde rond
1865 ongeveer 250.000 inwoners.
Er kwam veel ellende voor in de stad; ongeveer 10% van de bevolking leefde
in kelders. Er waren ook volledig uitgewoonde huizen, zogenaamde “forten”,
waarin de allerarmsten hun toevlucht hadden gezocht.
De overheid deed weinig. Het was het particulier initiatief van
vooraanstaande en vermogende burgers van de stad, dat tot verbetering
van de allerergste toestanden leidde.
In 1852 werd de “Vereniging ten behoeve der Arbeidersklasse” opgericht, die
begon met de sanering van een deel van de Jordaan. De bouw van speciale
arbeiderswoningen door bouwmaatschappijen was nieuw. Maar de bouw van
woningen voor de gegoede burgerij was ook nieuw.
Amsterdam was in deze periode al enkele jaren bezig met een inhaalslag ter
verbetering van de hygiëne zoals de aanleg van riolering en
drinkwaterleidingen (vooral op initiatief van dr. Sarphati), het Stadspark (later
Vondelpark), industrialisering in de Pijp waaronder een zinkfabriek, een
gasfabriek en Heineken's Bierbrouwerij (dat met de nieuwste technologie
werkte), infrastructuur waaronder het dempen van grachten om er wegen van te
maken, asfaltering van straten en woningbouw buiten de oude stadswallen.
Daarnaast vond sloop van oude krotwoningen in de binnenstad plaats.
Met de bouw van het Noordzeekanaal in 1876 kwam de haven van Amsterdam
weer tot leven. Daardoor konden de grachten van Amsterdam doorgespoeld
worden en zo de stank verdrijven die tot die tijd kenmerkend was voor de stad.
In de periode dat Amstels werd opgericht waren er dus veel bouwactiviteiten in
de stad en werd de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeterd.
Aangestoken door het succes van het Paleis voor Volksvlijt dat in 1864 werd
geopend vonden nog meer initiatieven plaats. Er werd geld ingezameld voor de
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bouw van een stadspark, een museum en een concertgebouw. Verder werd in
deze periode ook het Amstel Hotel gebouwd. Het was een tijd waarin mensen
veranderingen en verbeteringen wilden. Dankzij de trein was het voor meer
mensen dan voorheen mogelijk om te reizen en te kijken hoe andere steden eruit
zagen en wat voor voorzieningen daar waren.
Oorsprong van gymnastiek en gymnastiek in de 19e eeuw
Door de eeuwen heen was het trainen van het lichaam verbonden met
militaire training om wapens te kunnen hanteren en in tijden van oorlog beter
te presteren. Het kundig hanteren van wapens vereiste naast behendigheid
ook kracht en uithoudingsvermogen. In de klassieke/Griekse oudheid werden
er “Olympische Spelen” georganiseerd om zo prestaties van verschillende
mensen te kunnen vergelijken.
In de oorlogen ten tijde van de Franse Revolutie en Napoleon rond 1800 voerde
Frankrijk een militaire dienstplicht in. Het was voor het eerst in de geschiedenis
dat er gebruik werd gemaakt van grote aantallen burgers om oorlog te voeren.
Tot die tijd werden oorlogen voornamelijk door beroepslegers en huurlingen
uitgevochten.
De invoering van dienstplicht bracht administratieve organisatie met zich mee
en een militaire keuring. Er kwam aandacht voor de gezondheidstoestand en
algehele conditie van mannen die geacht werden lopend met bepakking lange
afstanden te kunnen afleggen.
Lang niet iedereen voldeed aan de eisen. De gezondheidstoestand van de
bevolking was slecht. Voor grote groepen mensen was er onvoldoende voedsel
of de kwaliteit ervan was beneden de maat. Ook slechte hygiënische
omstandigheden eisten hun tol waardoor niet alleen de kindersterfte hoog was
maar waardoor ook veel mensen voor de rest van hun leven verzwakt of
gehandicapt waren.
Tijdens de Napoleontische oorlogen werd duidelijk dat een land dat een sterk,
uit dienstplichtigen bestaand leger wilde, moeite moest doen om de
volksgezondheid te verbeteren. Dit besef drong slechts langzaam door maar
behalve voeding en hygiëne begon men ook het belang van training van
uithoudingsvermogen en kracht in te zien. In de meeste landen ging men ervan
uit dat oorlogen voortaan vooral met legers van dienstplichtigen uitgevochten
zouden worden.
In veel landen begonnen particulieren initiatieven te ontplooien om mensen te
trainen in kracht en uithoudingsvermogen. Een belangrijke overweging voor
het invoeren en ontwikkelen van gymnastieklessen was dus een militaire.
Johan Friedrich GuthsMuths en Friedrich Ludwig Jahn, pioneers op het gebied
van gymnastiekonderwijs, bedachten begin 19e eeuw oefeningen en apparaten
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voor jongens en mannen die zouden leiden tot wat later de moderne gymnastiek
zou worden.
De brug, ringen en de rekstok behoorden bij die allereerste apparaten. Jahn
was erg bezig met lichamelijke training om een hoger doel te bereiken. Hij
wilde de Duitsers na de vernederende militaire nederlagen in de
Napoleontische oorlogen als volk verenigen tot één staat.
Een van de eerste pogingen in Nederland om iets aan gymnastiek te doen
werd in 1806 ondernomen door de predikant J. van Geuns uit Leiden die het
werk van GuthsMuths vertaalde. Ook medici wezen op het nut van
gymnastiek. In 1840 liet R.G. Rijkens in zijn school les in gymnastiek
geven. De methode van Spiesz, die een algemene klassikale grondslag aan
zijn onderwijs gaf, was volgens gymnastiek-onderwijzers de methode om
alle kinderen gelijktijdig bezig te houden.
In 1852 besloot de stichting “Maatschappij tot nut van 't Algemeen“
gymnastieklessen in te voeren op de particuliere scholen die door deze
stichting werden gefinancierd.
Hierbij ging het niet meer alleen om het trainen van jongens ter
voorbereiding op de dienstplicht, er was ook een opvoedend aspect. De
gedachte was dat een gezonde geest huisde in een gezond lichaam. Men
kwam steeds meer tot het inzicht dat lichaam en geest met elkaar
verbonden zijn.
Deze ideeën kregen navolging in heel Nederland. In 1862 werd besloten
gymnastiek in te voeren als verplicht vak op Nederlandse scholen. Ook hier
weer zien we verbindingen met het leger. De eerste gymleerkrachten waren
vooral mensen die in het leger hadden gediend als beroepsmilitair.
Amstels Gymnastiek-Vereeniging werd vier jaar later opgericht door
gymnastiekleraren.

De oprichting
“Het was op den 11en Febr. 1866, dat ten huize van den Heer VAN
MONSJOU eenige Heeren bijeenkwamen, om de mogelijkheid te bespreken
tot oprichting eener Gymnastiek-Vereeniging.
Een oogenblikkelijk resultaat hadden deze besprekingen niet.
Wel werd in principe tot oprichting eener Gymnastiek-Vereeniging besloten,
waarvan de contributie lager moest zijn dan van andere, reeds bestaande
Vereenigingen, doch van oprichting was nog geen sprake.
Men besloot een oproeping te doen aan alle Gymnastiekonderwijzers te
Amsterdam, en hen uit te noodigen tot eene nadere bespreking.
Op 24 Februari daaraanvolgende kwam men weer bijeen, ditmaal in de
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“Roode Leeuw”.
9 van de Heeren hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven, waarvan 8
zich voor oprichting eener Gymnastiek Vereeniging verklaarden.
Het waren de Heeren:
J. VAN MONSJOU, P.C. ADRIAN, H.A. WOELDERS, B.J. SPIEKERMAN,
W.J.G. CARON, J.W. HUYSE, P.H. HOPPER en J.D. HAVERKAMP.
Aan deze mannen heeft Amstels dus haar ontstaan te danken. Zij zijn de
oprichters onzer Vereeniging en daarmede ook voor een goed deel de
baanbrekers der Gymnastiek in Amsterdam”.

(Uit: 1866-1906, Amstels Gymnastiek-Vereeniging. Opgericht 24 Februari
1866. Ter herdenking aan het 40-jarig bestaan, aangeboden op de Soirée van 3
Maart 1906).
De eerste 50 jaren van onze vereniging 1866-1916

Acht gymnastiekonderwijzers kwamen op 24 februari 1866 bijeen in café
“De Roode Leeuw”, destijds gevestigd op de Vijgendam. Zij vormden
tevens het eerste bestuur met de volgende taakverdeling:
J. van Monsjou
H.A. Woelders
P.C. Adrian

Voorzitter-Directeur
Secretaris
Penningmeester
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W.J.G. Caron
J.D. Haverkamp
B.J. Spiekerman
J.W. Huyse
P.H. Hopper

Vice-Voorzitter
2e Secretaris
Plaatsvervangend Directeur
Commissaris
Commissaris

Onze Vereniging kreeg haar naam op de bestuursvergadering van 10 april
1866 op voorstel van de heer H.A. Woelders. Hij dichtte later het
gymnastenlied “Vrank, Vrij, Vroom, Vroed”.

Het clublied voor Amstels Gymnastiek-Vereeniging

Op de bestuursvergadering van 20 december 1866 werd besloten de leden
gelegenheid te geven tot “onderwijs in den wapenhandel”. Zonder vergoeding
stellen zich beschikbaar: Adrian (geweer), Spiekerman en Woelders (fleuret)
en Huyse (stok). Het was het begin van een afdeling die de kunst van het
schermen beoefende. In 1862 werd in verschillende steden waaronder
Amsterdam het gymnastiekonderwijs ingevoerd. Op lagere scholen facultatief,
op middelbare scholen verplicht. De overheid was passief en liet veel over aan
het particulier initiatief. Hiervan kon Amstels bij de oprichting profiteren.
Men kon gebruik maken van een gymnastieklokaal in een gebouw op de
Westermarkt achter de Westertoren.
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In dit gebouw werden de eerste gymnastiekoefeningen van Amstels
gehouden. De eerste oefenavond werd gehouden op 4 april 1866.
Begin september 1866 waren er 56 werkende leden. De opkomsten werden al
snel slechter vanwege het minder geschikte uur. Men huurde vervolgens een
lokaal op de Botermarkt (nu Rembrandtplein) voor minder geld en op een
geschiktere tijd. Dit lokaal was centraal gelegen en uitstekend bereikbaar te
voet, het vervoermiddel in die tijd. De economische omstandigheden waren in
dat jaar zoals eerder genoemd slecht en dat zal zeker van invloed zijn geweest
op het ledental en de opkomsten.
Op 1 april 1867 was men weer teruggekeerd naar het lokaal op de
Westermarkt. Het ledental was teruggelopen naar 31.
Zoals vermeld was het de bedoeling dat het lidmaatschap goedkoper was dan
dat van bestaande verenigingen. Enerzijds zou je denken dat men probeerde
te concurreren met elkaar. Anderzijds kan het instellen van een hoge
contributie als een selectie hebben gewerkt. Alleen wie voldoende geld had
oftewel tot de gewenste stand behoorde kon lid worden van de verenigingen
die er op dat moment waren. Er waren blijkbaar mensen die wel wat geld ter
beschikking hadden maar niet tot de juiste stand behoorden. Maar ook
Amstels was op haar beurt niet voor iedereen toegankelijk. Uit notulen van
later datum blijkt dat belangstellenden ook wel eens zonder opgaaf van
redenen geweigerd werden.
Op 24 januari 1874 organiseerde Amstels een groot Gymnastiekfeest in het
Paleis voor Volksvlijt, waaraan door verschillende verenigingen uit
Amsterdam en heel Nederland werd deelgenomen.
Amstels behoorde tot de vijf oprichters van het Nederlands Gymnastiek
Verbond (nu KNGU) in 1868 en is de enige vereniging van die vijf die nu nog
bestaat.
Amstels kende een bloeiend verenigingsleven. Naast het beoefenen van
gymnastiek waren er vele gezellige bijeenkomsten, soirées geheten. Dat alles
was erg gunstig voor Amstels: het ledenaantal bedroeg in 1886, 20 jaar na de
oprichting, meer dan 200.
De oefenavonden werden gewijd aan gymnastiek en schermen.
Op 26 juni 1884 werd het beschermheerschap van de Vereeniging aan de
burgemeester van Amsterdam (Mr. G. van Tienhoven) aangeboden en
aanvaard.
Het culturele leven werd verrijkt door de opening van het Rijksmuseum in
1885 en het Concertgebouw in 1888. Een jaar later in 1889 werd het
Centraal Station in gebruik genomen.
Naast de activiteiten in en rond Amsterdam zijn er in die eerste decennia ook
activiteiten in het buitenland. Meestal zijn dat nationale evenementen
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georganiseerd door een verbond van gymnastiekverenigingen in het
betreffende land.
De heren Ch. F. Kok, J.J. Kok jr. en B. Nieuwenhuis zijn het vaakst in het
buitenland, soms als enige vertegenwoordigers van Amstels. Zij komen in de
periode 1872-1885 vaak in België en een keer in Duitsland en in Frankrijk.
Dames in de vereniging

Rond 1900 waren er grote meningsverschillen binnen Amstels met als gevolg
emotionele vergaderingen, aftredende besturen en het te gronde gaan van de in
1895 opgerichte damesafdeling.
Ook de periode 1908-1910 was een dieptepunt. De financiële toestand van de
Vereeniging was zwak. Daarna kwam er onder leiding van jonge bestuursleden
een herstel.
De veranderende inzichten op het gebied van samenleving, politiek en
emancipatie van de vrouw waren van invloed op de sport en
vrijetijdsbesteding.
Er was ook sprake van een heftige maatschappelijke en politieke strijd. De
arbeiders verenigden zich in 1894 in de S.D.A.P. In 1903 was er een algemene
spoorwegstaking.
Amsterdam stond ook niet stil: in 1894 werd de stadsschouwburg op het
Leidseplein voltooid. In 1900 reed de eerste electrische tram.

Amstels begon in 1892 met een jongensafdeling en in 1895 werd een
damesafdeling opgericht. In september 1908 werd er ook een meisjesafdeling
opgericht. De heer J. Zeeman was in deze periode technisch leider en
voorstander van gymnastiek voor vrouwen. In 1901 was hij zo enthousiast
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geworden dat hij een damesgymnastiekvereniging oprichtte, D.G.V. Hygiëa.
Deze scheidde zich van Amstels af en nam alle dames mee die tot die tijd lid
waren geweest van Amstels.
Op 6 september 1898 nam Amstels deel aan een betoging, zoals men het toen
noemde, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.

Financiële crisis

Op de Algemene Vergadering van 29 december 1909 besprak men de slechte
situatie van de vereniging. Het sterk wisselende ledental zorgde voor
wisselende inkomsten. Er werd wel eens gewisseld van zaal maar de uitgaven
bleven lange tijd hoger dan de inkomsten. De algemene reserves raakten op en
er moest iets gebeuren om te voorkomen dat de vereniging ten onder ging.
Er werd een nieuw jong bestuur verkozen. Het turnlokaal werd verlaten
omdat dat te duur werd. In 1910 trok men in het gymnnastieklokaal van de
HBS, gevestigd in de Roelof Hartstraat.
Drie bestuurders Gisolf, Lintz en Schagen, ook wel “het driemanschap”
genoemd, leidden het verenigingsleven weer in goede banen.
In september 1913 nam Amstels op het IJsclub-terrein achter het
Rijksmuseum deel aan een uitvoering ter herdenking van de 100-jarige
onafhankelijkheid van Nederland.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 werden veel
leden van Amstels gemobiliseerd. In 1915 werd Amstels verschillende malen
om medewerking gevraagd voor demonstraties voor militairen.
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In 1916 tenslotte was er een grootse viering van het halve eeuwfeest met een
receptie, een gymnastiekuitvoering met 220 leden in het Concertgebouw, een
soirée en, op tweede Pinksterdag, in het Stadion een gymnastiekuitvoering
verbonden met athletiekwedstrijden. Dit was in die tijd een nieuwe en
aantrekkelijke opzet van een sportdag en er was veel belangstelling voor. Op
18 juli 1913 besloot men jaarlijks athletiekwedstrijden te houden.
1916-1940 - Groei en crisistijd
Op de vergadering van 9 december 1916 kregen dames dezelfde rechten als
heren en kwamen nu ook in het bestuur. Tot die tijd had de damesafdeling een
eigen bestuur dat “onderhorig” was aan het verenigingsbestuur.
In maart 1917 zegde de gemeente de huur van de gymzaal op wegens gebrek
aan brandstoffen voor het verwarmen van de gymlokalen. Gelukkig was dat
slechts van korte duur. In juli van dat jaar werd in de duinen bij Schoorl het
eerste Amstels jongenskamp gehouden.
Gymnastiek bestond uit toesteloefeningen, orde-, vrije- en
gereedschapsoefeningen met stok, staaf, knots en halter. Alles volgens de
methode van Spiesz. Het esthetisch ideaal was de gestrekte lijn. De oefenstof
voor vrouwen en meisjes was vrijwel gelijk, alleen enkele
voortbewegingsoefeningen hadden een wat meer vrouwelijk karakter.
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De methode van Spiesz maakte geleidelijk aan plaats voor het Zweedse
stelsel. Dit was minder statisch maar systematischer in de behandeling van
verschillende spiergroepen. Later gingen beide methodes samen. Ook
ontwikkelde zich lichte atletiek en het openluchtspel. In de Vereeniging
werd in de zomermaanden door de dames grensbal beoefend en door de
heren slingerbal. Beide sporten werden later vervangen door handbal.
In de jaren 20 waren er veel openbare manifestaties zoals op Koninginnedag,
31 augustus 1920, in het Stadion op uitnodiging van de Vereniging tot
veredeling van het Volksvermaak. Er waren 16.000 toeschouwers en deze dag
leverde veel nieuwe leden op. De Stadionuitvoeringen vonden tot 1930
jaarlijks plaats en onze vereniging kreeg er veel bekendheid door. In april 1928
gaf Amstels een uitvoering in het Concertgebouw op verzoek van de
vereniging ten bate van “Liefdadigheid naar Vermogen”.
Op zondagen tijdens de winter trokken honderden leden van de Amsterdamse
Turn Bond (ATB), waaronder die van Amstels, naar het Olympiaplein of het
Mosveld in Amsterdam Noord om daar handbalwedstrijden te spelen. In de
eerste oorlogsjaren werd besloten tot het oprichten van een Nederlands
Handbal Verbond, omdat men vond dat het als zelfstandige organisatie beter
zou gaan en zo verdween dit spel helaas uit de kringen van turners.
Ook wandelen en zwemmen kwamen meer in de belangstelling. Zwemmen
was vele jaren heel populair bij Amstels.
De topdatum wat betreft evenementen was 19 september 1926 toen Amstels
bij athletiekwedstrijden van de ATB met alle afdelingen 35 prijzen behaalde.
Er werd wel eens met wat zelfspot gezegd: “Amstels is in alles goed,
behalve in gymnastiek”. Topturners en topturnsters hebben we nooit gehad,
wel uitstekende turners en turnsters.
Het tafelspringen was vele jaren geliefd bij de heren en stond op een hoog
peil. Het ontbrak nooit op onze gymnastiekuitvoeringen.
Op 29 mei 1930 trokken 110 leden in bussen naar Naarden om deel te nemen
aan wedstrijden georganiseerd door de Gymnastiek Vereniging Keizer Otto.
Als gevolg van een conflict tussen het KNGV-bestuur en vele verenigingen in
het land waaronder ook Amstels, had een massale afscheiding
plaatsgevonden. Dit gymnastiekfeest moet gezien worden als een
demonstratie van uitgetreden verenigingen, waaronder het grootste deel van
de ATB, om hun kracht tegenover een falend KNGV-bestuur te tonen.
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Tijdens het 60-jarig jubileum van de Vereeniging werd een gymnastiekuitvoering in het Concertgebouw gegeven. Daarna werden nieuwe vormen
zoals ritmische gymnastiek voor dames ingevoerd. Amstels paste zich aan
en men was trots op het resultaat.

De Willem Lintz medaille

Op 9 januari 1922 overleed onverwacht de heer C. Schagen die vanaf 1908
voorzitter van Amstels was geweest. Hij was de centrale figuur in onze
vereniging en onder zijn leiding was Amstels uit een dieptepunt weer
succesvol geworden.
Zijn opvolger was de heer W.J.J.F. Lintz. Hij had al verschillende
bestuursfuncties op zich genomen en was voorturner geweest. Onder zijn
leiding werd Amstels een van de grootste verenigingen in Nederland.
Het was dan ook bijzonder tragisch dat zijn leven op 42-jarige leeftijd
eindigde. Dat gebeurde tijdens een meisjeskamp in Noordwijk. Op de avond
van 5 augustus 1931 kwamen enkele meisjes in nood door de opkomende
vloed. Lintz wist twee meisjes te redden maar het derde meisje, Liesje
Neuhaus, dreef te ver af. Bij een poging haar te redden kwam hij zelf om het
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leven. Amstels betreurde twee doden.
Deze treurige gebeurtenis gaf niet alleen veel verdriet bij Amstels maar de hele
turnwereld leefde met ons mee. Wim Lintz was ook buiten Amstels een
bekende persoonlijkheid.
Om de man te eren aan wie Amstels zoveel te danken had, die zijn plicht en
verantwoordelijkheid als eerste man van de Vereeniging tot het ultieme had
uitgevoerd en tevens om zijn naam levend te houden, werd de Willem Lintz
medaille ingesteld.
Deze wordt uitgereikt aan ieder lid dat in enig jaar belangrijk werk
voor de Vereeniging heeft gedaan.
De jaren van economische crisis.

In december 1932 werd het voorzitterschap overgedragen aan de heer A.J.W.
Ypenburg die ook het eeuwoverzicht in 1966 schreef. De crisis die in Amerika
begonnen was met de beurscrash breidde zich uit tot een wereldcrisis. De
vermindering van inkomsten en de toenemende werkloosheid hadden ook
invloed op de inkomsten van de Vereeniging. Het waren dus vooral financiële
moeilijkheden die het bestuur en de penningmeester, de heer J.D. Chr.
Höpken, grote zorgen gaven. De crisis zorgde ervoor dat het bestuur nieuwe
wegen zocht om inkomsten te genereren en de activiteiten te verbreden. Zo
werd in 1934 een Jeugdklasse opgericht voor jongens en meisjes van 7 tot 12
jaar. In 1936 werd er een Dames-seniores afdeling opgericht.
In december 1933, bij het 25 jarig jubileum van de meisjesafdeling, werd in het
Concertgebouw een gymnastiekdemonstratie gegeven. Het was de laatste
Amstels uitvoering in het Concertgebouw. De financiële risico's werden voor
de vereniging te groot om het Concertgebouw af te huren voor
gymnastiekuitvoeringen.
Op 9 april 1936 werd een uitvoering in Bellevue gegeven ter gelegenheid
van het 70-jarig bestaan van de Vereeniging. Er deden 200 leden van
Amstels mee en er was muzikale begeleiding bij ritmische gymnastiek en
een nummer “In Kabouterland”, de eerste openbare uitvoering van de
Jeugdafdeling.
Leider Jelles die vooral achter de piano zat toonde aan dat de oefenstof kon
worden veranderd in een perfect turnspel. Het werk achter de schermen was tot
in de puntjes verzorgd waardoor de opeenvolging van demonstraties en
oefeningen geen moment haperde.
Het jaarverslag over 1938 maakt melding van de politieke onrust in Europa
(september 1938 München). Het had nog geen invloed op het verenigingsleven.
Wel was er een aanzienlijke teruggang van het aantal leden, vooral bij de
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meisjesafdeling.
Op de “Olympische Dag” was er een massaal openingsnummer van 1600
turnsters uit het hele land waaronder 50 leden van Amstels.

Op initiatief van de vice-voorzitter Jan Ronday werd in de zomermaanden een
wekelijkse zwemavond georganiseerd in het zwembad aan de Heiligeweg.
Deze zwemavonden hadden veel succes tot de oorlog er een einde aan maakte.
Het jaarverslag over 1938 maakt melding van de politieke onrust in Europa
(september 1938 München). Het had nog geen invloed op het verenigingsleven.
Wel was er een aanzienlijke teruggang van het aantal leden, vooral bij de
meisjesafdeling.
Op de “Olympische Dag” was er een massaal openingsnummer van 1600
turnsters uit het hele land waaronder 50 leden van Amstels.
Bij het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina nam
Amstels deel aan het défilé op de Dam op 6 september 1938.
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Amstels tijdens de Tweede Wereldoorlog
Als secretaris J. Stoffels zijn jaarverslag over 1939 schrijft, begint hij eerst
ieders gevoelens in de volgende woorden vast te leggen:
“De bange oorlogsdreiging, welke Europa de laatste jaren in haar ban
gevangen hield, is helaas sedert einde augustus wrede werkelijkheid
geworden. Zouden dan toch de twee millioen mensenlevens, verloren gegaan
in de Wereldoorlog 1914-1918, geheel tevergeefs op het slagveld geofferd
zijn?”
De voorzitter A.J.W. Ypenburg reageert hierop in het jubileumboek van 1966:
“Wij wisten het niet en wij wisten ook niet dat het nog veel erger zou worden.
Nederland had inmiddels land- en zeemacht gemobiliseerd en dat heeft ook
het leven in onze Vereeniging ingrijpend veranderd. Veel Amstelaren,
waaronder leider Jelles, werden opgeroepen om hun militaire dienstplicht te
vervullen”.
Enkele jaren geleden vroeg een journalist van dagblad Het Parool aan het
bestuur van Amstels of er informatie was over de gang van zaken bij de
vereniging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Waren er Joodse mensen
lid geweest? Waren er leden actief geweest in het verzet? Uiteindelijk werd
het artikel dat in Het Parool verscheen niet gewijd aan de oorlogsjaren maar
werd het lange bestaan van Amstels als oude vereniging met tradities
beschreven. De vragen van de journalist van Het Parool probeerde ik toch te
beantwoorden voordat duidelijk werd dat het artikel helemaal niet zou gaan
over onze vereniging ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Ik kon putten uit de Maandberichten van januari 1940 tot
augustus/september 1941 (9 nummers) en een herdenkingsnummer ter
gelegenheid van het 75 jaar Amstelsfeest gehouden in Kras (hotel
Krasnapolsky), een mooi nummer op mooi papier dat duur moet zijn
geweest voor die tijd. Verder was er nog wat administratie en waren er
notulen en stencils.
Daarnaast heb ik op het internet gekeken naar de lijst van gefusilleerden en
naar de website van Community Joods Monument om te weten te komen of
er Amstels leden bij zaten, ook zij die kort lid waren, bijvoorbeeld een of
twee jaren.
Hieronder heb ik het volgende gelezen uit de maandberichten, het
maandblad van Amstels.
1939-1940

In dit jaar gebruikt Amstels twee gebouwen. Eén is een HBS in de Roelof
Hartstraat. Daarnaast werd er een gymzaal gehuurd van het
Vossiusgymnasium. Het secretariaat was gevestigd op de Admiraal de
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Ruyterweg 285. Het redactieadres van de Maandberichten was Wodanstraat 18
(bij de Tuyl van Serooskerkenweg) en de voorzitter was de heer A.J.W. (Ton)
Ypenburg (historicus Amstels).
Al vanaf 1 september 1939 waren van de leden van Amstels 20
mannen gemobiliseerd.
De heer G.H. Nottrott sneuvelt in de meidagen tijdens de verdediging van de
Grebbelinie; hij had de rang van 1e luitenant. Hij was na zijn toetreding in
juni 1930 slechts enkele jaren werkend lid maar daarna Amstels steeds trouw
gebleven als ondersteunend lid.
In het boek met de bestuursverslagen begint de komende oorlog door te
dringen in de notulen en dan vooral om organisatorische redenen.
Op woensdag 6 september 1939 bij Daan Warnies thuis in de Jekerstraat wordt
genotuleerd dat de hoofdleider en twintig herenleden in militaire dienst zijn.
Gymnastiekzalen moesten verduisterd worden om te voorkomen dat
vliegtuigen het licht konden zien schijnen. In de winter werden de
gymnastiekzalen na schooltijd niet meer verwarmd. Illegaal gekochte
brandstof bracht uitkomst.
Sportleraar (Johan?) Jelles moest stoppen met lesgeven omdat hij
gemobiliseerd werd in de meidagen van 1940. Na de meidagen keerden de
gemobiliseerden naar huis terug. Het redactioneel commentaar spreekt de
algemene menselijke gevoelens aan en de wens dat het, wie er ook wint,
spoedig vrede zal worden.
Eind juni was er een bombardement op Den Helder waar de drukkerij
van het maandbericht was gevestigd.
1941

Op 23 februari, kort voor het begin van de Februaristaking, wordt het 75-jarig
bestaan van Amstels gevierd met een diner in hotel Krasnapolsky. Er
verscheen een mooi uitgevoerd jaarboek dat meteen het laatste was. Pas in
1953 zou er weer een jaarboek verschijnen. Veel mensen dachten dat de
oorlog snel voorbij zou zijn en men probeerde zo normaal mogelijk te leven.
Wel was men zich bewust van de moeilijkheden waaronder de Joodse
clubleden gebukt gingen. Er was behoefte aan samenkomsten in een club
waar men zich thuisvoelde. In oktober van dat jaar verbiedt de bezetter de
uitgave van clubbladen. Er wordt overgegaan op circulaires, gestencilde
vellen aan 2 zijden bedrukt.
1942

Men had behoefte om samen te komen en daarom werden de bijeenkomsten
op zondagmiddag goed bezocht. Men kon zich ontspannen en even de
dagelijkse zorgen vergeten. Men had het geluk dat er enkele toneeltalenten
onder de leden waren (onder andere Harry Bakker, André Gijswijt, Gerard
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Sitter en Daan Warnies). In januari 1942 was er een optreden met het
cabaretprogramma “In de leutige Amstelaar”.
1943-1944

Uit deze jaren zijn er bijna geen directe gegevens over de gang van zaken bij
Amstels voorhanden. Door de verslechterende levensomstandigheden zoals
gebrek aan voedsel, licht en verwarming werd het steeds moeilijker om de
vereniging draaiend te houden. Omdat veldsporten verboden waren en dansen
in het openbaar taboe was, werden veel jonge mensen naar de turnzalen
getrokken.
Vooral meisjes en vrouwen kwamen zich aanmelden. Voor mannen werd het
te gevaarlijk door de gedwongen arbeidsdienst. In 1944-1945 waren er 180
dames lid, verdeeld over drie afdelingen. Na de oorlog verdween deze
belangstelling weer snel. De Duitsers wilden in 1943 alle in de meidagen
gemobiliseerde soldaten oproepen en laten werken in de oorlogsindustrie in
Duitsland. Veel mannen doken onder.
De uitgave van circulaires werd verboden. Later werd ook het samenkomen
van groepen mensen verboden. Waren de Duitsers aanvankelijk nog bezig de
Nederlanders aan hun kant te krijgen en positief wat betreft het beoefenen van
sport en gymnastiek, later worden alle samenkomsten gezien als mogelijke
bronnen van verzet. De verslechterende voedselsituatie zal ongetwijfeld van
invloed zijn geweest op de conditie van de mensen. De beperking van de
vrijheid om samen te komen zal ertoe geleid hebben dat men steeds minder
vaak ging oefenen.
1945

Op Bevrijdingsdag 5 mei 1945 was het voor veel mensen alsof het leven
opnieuw begon. Meteen op diezelfde dag verschijnt er een
Bevrijdingscirculaire van Amstels met enkele huishoudelijke
mededelingen.
Zo wordt aangeraden om vanwege de gezondheidstoestand van de meeste
mensen voorlopig maar éénmaal per week in de zaal het turnen te
beoefenen.
Amstels deed mee aan sportdemonstraties bij de bevrijdingsfeesten en men
begon vol goede moed aan een nieuwe periode. Afdelingen die tijdelijk waren
opgeheven werden weer opengesteld.
Men oefent in de 2e HBS in de Roelof Hartstraat, verder in de turnzaal van
de 2e Handelsschool in de P.L. Takstraat en in een turnzaal in de Dintelstraat
(jeugdklasse o.l.v. Huib Verhagen. Frans Stemmerik begon hier in 1945). In
het spraakgebruik werd voortaan onderscheid gemaakt in de geest van : “O,
dat was voor de oorlog”, of “O ja, dat was een paar jaar na de bevrijding”.
Uit het jaarverslag dat in 1946 bij de viering van het 16e lustrum verscheen
blijkt welke sporen de oorlog heeft nagelaten. Op dat moment wordt nog
niets geschreven over eventuele weggevoerde en vermoorde Joodse
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kinderen.
Men herdenkt de leden die het leven gelaten hebben: Frits Nottrott, Arthur
Martens, Henny Immig, Han Bakels, Gerrit van Walen. Nog jarenlang hebben
de heren geturnd met een rouwwimpel aan hun vlag met de namen van deze
heren.
Gefusilleerd: Arthur Viktor Martens op 19 augustus 1944 samen met twaalf
anderen, onderdeel van de zogenoemde Deppner-executies.
Na de (mislukte) aanslag op Hitler op 20 juli 1944 bepaalde deze dat
verzetsstrijders na hun arrestatie voortaan meteen, zonder proces, gedood
mochten worden.
Erich Deppner was hoofd Sicherheitspolitzei Den Haag. Hij kwam in Vught
te werken waar veel verzetsstrijders gevangen werden gehouden in
afwachting van een proces. Deppner kreeg nu opdracht lijsten op te stellen
van mensen die gefusilleerd moesten worden. Hieronder waren de hele top
van de landelijke onderduikorganisatie en anderen.
Erich Deppner is hiervoor nooit berecht. Hij vertoefde tijdens de capitulatie
in Berlijn en werd als Duits staatsburger na de oorlog niet uitgeleverd. De
bijna twintig verzoeken van Nederlandse zijde om hem berecht te krijgen
werden, op de zaak van de “Russen” in München na, alle geweigerd.
Gefusilleerd: Hendrikus Marinus Immig op 4 januari 1945 in Hoorn bij de
Grote Kerk samen met 4 anderen als represaille voor het doodschieten van de
Nederlandse SS'er George Herlee.
Han Bakels en Gerrit van Walen gaven hun leven voor het vaderland, maar er
is in het jubileumboek honderd jaar gymnastiek 1866-1966 Amstels
Gymnastiek-Vereeniging niet vermeld waar, wanneer en waarom deze mensen
overleden.
Over de vervolging van Joodse leden van Amstels

Over de deportatie en moord op Joodse leden van Amstels is niet veel
bekend. In de jaarboeken uit die periode wordt niets vermeld. Uit notulen
blijkt ook niets, maar dat lijkt verklaarbaar. Waarschijnlijk zal er niets op
schrift zijn gesteld want dat kon immers alleen maar aanwijzingen opleveren
voor de bezetter mocht er ooit beslag worden gelegd op de administratie. Er
is ook niets bekend over een verplichting om de bezetter inzage te geven in
de administratie.
In de ledenlijsten uit de jaren 1940 en 1941 komen bij de meisjes
familienamen voor als Reben, Friedberger, Ketellapper en Coster. De adressen
staan ook in de ledenlijsten. De combinatie tussen de namen en de adressen
kon als zoekfunctie ingevoerd worden op de website Community Joods
Monument. Op deze website worden de persoonlijke verhalen en gegevens
over de weggevoerde en vermoorde Joden verzameld. De bovengenoemde
24

namen leverden in combinatie met de adressen in vier gevallen een resultaat
op.
Vader Reben werd weggevoerd en overleed in Birkenau, maar de kinderen die
thuis woonden hebben de oorlog overleefd. Ook de moeder overleefde.
Hetzelfde geldt voor de kinderen Friedberger; zij overleefden de oorlog maar
beide ouders overleden in Theresienstadt en Auschwitz.
Ook de kinderen van de andere families overleefden de oorlog; dochters en
kleindochters zochten nog naar gegevens omdat de moeder niet over de oorlog
wilde praten. Deze kinderen waren in ieder geval in de jaren 1940 en 1941 lid
van Amstels.
In februari 2012 verscheen “In Memoriam”, een boek dat is samengesteld
door Guus Luijters en Aline Pennewaard. Het bevat namen en gegevens van
17.964 weggevoerde kinderen.
De jaarboeken vermelden geen afkomst, geloof of etniciteit van de leden,
ook de notulen geven hier geen informatie over. Ik heb wel gehoord van
oud-leden dat er over deze zwarte bladzijde nooit gesproken werd. Men
schaamde zich wellicht over het gebrek aan moed en verzet, aan het verraad
van Joodse onderduikers dat plaats had gevonden, het gevoel van
machteloosheid.
1945-1966 - De jaren van wederopbouw
Snel na de oorlog kwam de vereniging tot bloei en werden tijdens
wedstrijden vele prijzen gewonnen.
Het ledental nam toe, evenals de activiteiten. In 1952 werden, na scherpe
kritiek op het bestuursbeleid, drie bestuursleden niet herkozen en vervangen.
In 1954 deed de brug met ongelijke leggers zijn intrede. Een dergelijke brug
hebben wij onlangs kunnen aanschaffen dankzij een bijdrage van het
Schipholfonds.
In deze periode deed de vereniging mee aan regionale feesten, sportweken,
wandelingen (waaronder de Avondvierdaagse) en Olympische Dagen. Daarbij
gaf men demonstraties van onder andere tafelspringen, knotsoefeningen en
paardspringen.
In 1961 werd een kermis georganiseerd om geld binnen te halen voor de
aanschaf van toestellen.
Bij de bijeenkomsten werd samengewerkt met toneelgroepen en
cabaretgroepen van buiten. In oktober 1961 was er een weekendconferentie
in het recreatiepark Beekbergen van de KNGV. Daar werd onder andere door
de heer J. Pool gesproken over het belang en de plaats van gymnastiek in de
samenleving en hoe gymnastiek voor iedereen bereikbaar moest worden.
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In 1966 verscheen een jubileumboek van 100 pagina's met als titel:
“Honderd jaar gymnastiek, 1866-1966; Amstels GymnastiekVereeniging”.
In dit jubileumboek werd, naast een historisch overzicht, een opsomming
gegeven van de jaartallen en toekenning van medailles en prijzen zoals de
eerder genoemde Willem Lintz medaille, maar vooral ook van sportieve
wisselprijzen en speldjes.
Het eeuwfeest van Amstels werd gevierd met een receptie, diner, feestavond en
een boottocht voor de jeugd. Verder met demonstraties van jeugd- en oudere
leden en een volleybaltoernooi.
In de RAI werd een congres gehouden over Gymnastiek en Sportbeoefening
voor mensen van boven de 40.
's Avonds werden gymnastiekdemonstraties gegeven door de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Nereus Roeivereniging en
Amstels.
1966-1991 – Dalend ledental en veranderend verenigingsleven
Rob Theunisse schreef in het jubileumboek van 1991, ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan, dat Amstels in 1966 maar liefst 533 leden had waaronder
102 donateurs. Het ledental is sinds dat jaar alleen maar gedaald. De
vrijetijdsbesteding veranderde. Veel jonge gezinnen trokken de stad uit naar
buitenwijken en nieuwe steden. Daarnaast nam het aanbod van allerlei soorten
sport toe. De opkomst van voetbalclubs, fitnesscentra en joggen, wat je alleen
of met vrienden kunt doen, zorgden ervoor dat het niet meer vanzelfsprekend
was om lid van een gymnastiekvereniging te worden. Kinderen verloren hun
belangstelling voor gymnastiek en turnen tijdens de pubertijd en kwamen niet
meer terug. Ook het feit dat de gemeente een gratis sportinstuif voor kinderen
introduceerde zorgde ervoor dat er nauwelijks nieuwe leden bijkwamen. Er
kwamen wel mensen van boven de veertig naar de vereniging. De nadruk
kwam meer te liggen op het op peil houden van de eigen conditie en minder
op het sociale element van een sportvereniging. Amstels zocht zijn weg in het
geven van lessen aan 'ouderen', zoals Rob het omschreef.
Op Sinterklaasavond 5 december 1981 werd de gymzaal van de
Grafische School volledig door brand verwoest; alle toestellen en
materialen gingen daarbij verloren.
In 1991 was het oefenprogramma veelomvattend en bestond uit
conditietraining, jazz-gym, turnen en volleybal. Een programma “Meer
bewegen voor ouderen” en een allochtonenproject werden opgezet. Een
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ouderwets verenigingsleven was er niet of nauwelijks meer. Door de
toegenomen welvaart was er veel meer keus in de besteding van vrije tijd
gekomen en wilden mensen zich niet meer verbinden aan een vereniging.
Het 125 jarig jubileum werd op zondag 24 februari 1991 gevierd in gebouw
Marcanti in Amsterdam.
Een receptie werd gevolgd door demonstraties van leden en gastoptredens
verzorgd door de ALO, de Goorse Cascadeurs en de KNGB. In oktober 1991
werd een recreatief volleybaltoernooi gehouden.
Er verscheen een boekje van 80 pagina's voorzien van veel oude foto's.
1991-2016 – Op zoek naar nieuwe leden en sponsors
De redactie van het Turnblad uit 1993 (nummer 3) sprak met enkele leden van
Amstels in De Roode Leeuw.
De invloed van de oorlog gaf veel verbroedering en een sterk sociaal gevoel
naar de medemens, zo werd duidelijk.
Het bleek dat in de loop der jaren vele “gymhuwelijken” gesloten werden. Zo
ook de familie Tielrooy. Zij waren een begrip in de Nederlandse
gymnastiekwereld omdat zij de motor waren achter het Wereldkampioenschap
Turnen in 1987 en de Wereldgymnaestrada in 1991.
De gebroeders F.F.H. Stemmerik jr. en R. Stemmerik van Amstels GV hadden
meer ervaringen op het terrein van de vereniging.
Bestuursleden signaleerden een trend naar management. Eerst werden
bestuursleden opgeleid. Vanuit de verenigingssituatie maakte men alle stadia
mee. De ambitieuzen kwamen in landelijke commissies terecht en uiteindelijk
in het hoofdbestuur.
Vanaf de jaren negentig ging het meer om specialisten. Er ontstond een besef
dat doelmatig beleid noodzakelijk werd. Financiële bijdragen van derden
werden onontbeerlijk. De wetenschap ontdekte de sport als studieobject en
sponsoring deed haar intrede. En nu dienen penningmeesters bijna financiële
experts te zijn!
Amstels deed mee aan het “Allochtonenproject” van de gemeente Amsterdam
en het ministerie van WVC. Doel van het project was het stimuleren van
allochtone kinderen tot het beoefenen van sport in verenigingsverband. Het
leverde Amstels een nieuwe, goed lopende jeugdafdeling op.
Er werd een aantal aandachtspunten geformuleerd zoals bijvoorbeeld de
doorstroommogelijkheden voor de oudere jeugd. Dat is niet gelukt. Daarnaast
wilde men minimaal drie groepen per avond laten sporten om de zaal efficiënt
te gebruiken. Ook dat streven lukte niet.
Ontwikkelingen uit voorgaande jaren zetten zich ook nu weer voort. Het
ledental van Amstels daalde verder van 250 in 1991 naar 145 in 2014, waarvan
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41 donateurs waren. Een derde van onze leden is dus niet meer actief maar
ondersteunt ons financieel.
In de buurt rond de gymzaal in de Dintelstraat kwamen weer meer jonge
gezinnen te wonen en dat zagen we terug in de aantallen jeugdleden. De leden
waren tot in de jaren 70 van alle leeftijden en dat is nu wel anders. We hebben
nu jeugdleden tot ongeveer 13 jaar oud, geen leden van 13 tot 40 jaar en drie
tussen 40 en 50 jaar. Er zijn wel weer meer leden van boven de 50 jaar.
In 2014 maakte een lid ons attent op de jeugdsponsoractie van supermarktketen
Deen. Sindsdien leverde Deen een belangrijke (financiële) bijdrage aan onze
vereniging.
Dat geldt ook voor de Grote Clubactie. Jaarlijks wordt een landelijke actie
gestart om met de opbrengst van de verkoop van loten de verenigingen
financieel te ondersteunen. Amstels doet met succes al een aantal jaren hieraan
mee. Diverse turntoestellen hebben we met deze extra inkomsten kunnen
aanschaffen.
Perikelen met zaalhuur en subsidies zijn van alle tijden. Wat niet helpt is het
feit dat allerlei voorheen gemeentelijke instanties zijn verzelfstandigd of dat
diensten worden uitbesteed. Het is moeilijker geworden het juiste
aanspreekpunt te vinden en het lijkt erop alsof verantwoordelijkheden nu
gemakkelijker kunnen worden afgeschoven of doorgeschoven.
In 2015 ontstond een conflict tussen het bestuur van de KNGU en een groot
aantal van de aangesloten verenigingen. Directe aanleiding was een forse
contributieverhoging waartoe de KNGU zich door een aantal financiële
tegenvallers gedwongen zag. In de gesprekken die volgden bleek dat er bij
de verenigingen al lang veel meer onvrede was over het beleid van de
KNGU. Er volgden meer gesprekken en een uitgebreid onderzoek.
Dit alles leidde ertoe dat de KNGU besloot het beleid drastisch te
veranderen. Enerzijds is er een aantal bezuinigingen doorgevoerd; helaas ten
koste van de personele bezetting. Anderzijds wordt er een beleid ontwikkeld
dat veel meer “Bottom Up” dan “Top Down” gericht is. Met andere
woorden: de KNGU gaat veel meer vraaggestuurd werken. In 2016 is deze
verandering in gang gezet en in de komende jaren zal er meer vorm aan
gegeven worden.
We hebben gezien dat bij Amstels door de jaren heen allerlei activiteiten
werden ondernomen naast de gymnastiek.
Opvallend is dat men de eerste 100 jaar veel activiteiten in de buitenlucht
heeft en vaak ook nog in samenwerking met andere verenigingen. Dit gebeurt
nu bijna niet meer.
Toch heeft Amstels nog steeds een rijk aanbod aan activiteiten. De nadruk
ligt minder op conditietraining maar meer op sport en ontspanning. Lieten de
leden in de 19e eeuw af en toe hun kunsten zien aan het publiek, nu beweegt
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iedereen meestal alleen om de eigen conditie op peil te houden.
In 2016 zijn het vooral de kinderen die optredens laten zien of meedoen aan
wedstrijden in breder verband. Wat dat betreft hebben we een actieve
jeugdafdeling. En ieder jaar ontvangen we Sinterklaas!

Voor de volwassen leden is dat anders; er is voor elk wat wils, groepen doen
aan conditietraining, basketbal, volleybal en yoga.
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De basketballers/volleyballers van de maandagavond.

2016 – 150 jaar Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Het begin van 2016 stond helemaal in het teken van het 150-jarig bestaan van
Amstels Gymnastiek-Vereeniging. Dat hebben we dan ook in drie delen
gevierd.
Eerst op 27 februari het feestelijke jaardiner in het Miranda Paviljoen. Diverse
leden werden in het zonnetje gezet en ontvingen een onderscheidingsteken voor
hun inzet.
Daarna onze jaarvergadering op 8 april en tenslotte het hoogtepunt van het
jubileumjaar op 23 april: de demonstratiemiddag voor alle leden, officiële
instanties en belangstellenden en de receptie om het 150-jarig bestaan te vieren.
Het werd een groot succes, waarbij ook andere verenigingen hun kunnen en
kunsten op de turntoestellen hebben laten zien.
De receptie werd door diverse hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond en wij
mochten zeer lovende toespraken aanhoren van de loco-burgemeester van
Amsterdam (de heer E. van der Burg), de directeur van de KNGU (de heer J.
Geukers), de voorzitter van Rayon Mid-West van de KNGU (de heer P. Bus)
en andere genodigden. Ook werden tijdens alle drie de gelegenheden diverse
onderscheidingstekens uitgereikt aan leden die zich (uitzonderlijk)
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging!
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Alle nog levende (ex-)voorzitters: Nicole van Groeningen, Ed van Cappellen, Rob Stemmerik, Jan
Pool, Louk van Bruynsvoort en Frans Stemmerik bijeen op het jaardiner 2016.

Bovendien ontving Amstels de Erepenning van de gemeente Amsterdam, een grote eer!
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Een aantal vernieuwingen is in de loop van 2016 in gang gezet: een nieuw
model turnpakje voor onze jeugdleden en een vernieuwde website!
De nieuwe turnpakjes waren al te zien bij de wedstrijden waaraan onze meisjes
deelnamen, zoals de Bronzen Balk. Ook tijdens het jaarlijkse Sinterklaasfeest
hadden enkele meisjes zich in het nieuw gestoken.

Wij zijn druk bezig geweest de website van Amstels in een nieuw jasje te
steken. Hiermee overwegen we de Amstelsbrug in een digitale versie voor onze
leden beschikbaar te maken. Dit zou ook passen in een digitale
informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven die niet
beperkt hoeven te blijven tot vier keer per jaar.
Qua kostenbesparing zou dat zeker een overweging waard zijn.
Want dat Amstels op de centjes moet passen is een gegeven! De sponsoracties
van 2016 hebben helaas wat minder opgebracht dan voorgaande jaren, maar
gelukkig mochten wij toch nog enkele bedragen bijschrijven, dankzij de inzet
van leiders, jeugdleden en allen die Amstels een warm hart toedragen!
De jaarlijkse evenementen voor de jeugd, zoals de Open dag en het
Sinterklaasfeest, werden weer met succes georganiseerd. Veel ouders hebben
kunnen zien hoe hun kinderen met veel plezier de lessen volgen en vorderingen
maken. En Sinterklaas uitte zijn bewondering voor wat de kinderen hem
konden laten zien aan gymnastiekoefeningen.
Bij de jaarlijkse deelname van onze jeugdleden aan de Bronzen Balk, een
wedstrijd georganiseerd door het rayon Amsterdam, werden zes medailles door
onze meisjes in de wacht gesleept.
Het stabiliseren c.q. vergroten van het ledenaantal van Amstels vraagt nog
steeds onze aandacht. We hebben dit jaar wel weer een aantal nieuwe leden
mogen begroeten, maar helaas hebben we ook definitief afscheid moeten
nemen van enkele van onze trouwe leden/donateurs. Wij blijven hen dankbaar,
want zij hebben door hun inzet en bijdragen Amstels gemaakt tot wat de
vereniging nu is.
Dan nog een woord van dank aan allen die zich ook in dit jubileumjaar weer
hebben ingezet voor Amstels en daarmee een steentje hebben bijgedragen aan
het voortbestaan van de vereniging!
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Enkele persoonlijke verhalen uit de Amstels geschiedenis
Op de volgende bladzijden volgen enkele persoonlijke verhalen van mensen
die al heel lang lid zijn van Amstels over dingen die ze meemaakten, de sfeer,
hoogtepunten en dieptepunten.
Sport was eerst vooral voor de elite weggelegd. John Tielrooy vertelde een
mooi voorbeeld: bij Kracht en Vriendschap was iemand in dienst die de
turnkleding van de leden vóór de les klaarlegde en de hoed en de wandelstok
aanpakte bij binnenkomst. En dat in een tijd van een dubbeltjes lidmaatschap!
Frans Stemmerik werd gevraagd naar zijn mooiste herinnering:
“Ik herinner mij nog steeds de Steenwedstrijden. Ik maakte op de brug een
handstand en besefte opeens dat 400 paar ogen op mij gericht waren.
Mensen zien genieten, mensen van sport zien houden, dat doet mij veel. En
dan het tafelspringen, dat zou ik nog wel eens willen doen. En natuurlijk ons
eigen 125-jarig bestaansfeest. Alles op één dag. Hondsvermoeiend, maar wat
krijg je er een kick van”.
Het jaar was 1965. In de aanloop naar de viering van het 100-jarig bestaan
schreef ik een stukje in de Brug (toen nog maandbrief geheten) waarin ik de
traditie van het tafelspringen bij Amstels trachtte terug te brengen. En zowaar:
het lukte!
Een paar weken later kwamen we bij elkaar in een zaal in Amsterdam Oost,
zondagochtend om 10 uur. ‘We’ waren, voor zover ik me herinner, Jan
Hosselet, Jan Pieter Homan, Rob Theunisse, Tom Mittelmeyer, Dick Hansen,
Theo Marijt, Tom Muyser en ikzelf.
De leiding had mijn broer Rob.
Tafelspringen was een traditie in Amstels. Er is een foto in het archief met
daarop onder andere Piet van Ruyven, Jo Schreuder, Nico Lutkeveld,
Lieuwe Bangma en Arthur Martins. De laatste was een Joods lid die de
oorlog niet heeft overleefd.
Na de oorlog werd de traditie van paard- en tafelspringen opgepakt
door Nico Lutkeveld, later leider van de adspriranten en heren.
In de Roelof Hartstraat trainden we regelmatig, soms onder leiding van
voorturner Jan Pool, die ons graag zijn fraaie flanksprong demonstreerde.
Met deze adspirantenploeg wonnen we medailles bij Amsterdamse en
landelijke wedstrijden.
De zaal was vaak zo koud dat we eerst op de tafel moesten gaan staan om de
ergste kleum kwijt te raken. We sprongen met een mini-trampoline en dat was
vooral een probleem voor Jan Hosselet, die zeer slechte ogen had en regelmatig
zwalkend van links naar rechts aanliep, om tenslotte de mini-trampoline toch
redelijk in het midden te raken.
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Jan Pieter Homan had een ander problem: hij moest zo nu en dan na een
sprong zijn schouder in het gareel duwen. “Luxatie”, mompelde hij dan.
We bereidden ons voor op de demonstratie ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan in de Nieuwe RAI en voor de wedstrijd in de Turnhal (nu de
Krakeling) met andere Amsterdamse verenigingen, zoals DOS, KDO en
Olympia.
Na de demonstratie in de RAI, die een doorslaand succes was, gingen we
vol goede moed een paar weken later naar de Turnhal. Daar ging alles naar
wens totdat.......
Totdat we bij de spreidsprong over “de bok” kwamen. “De bok” is een
turner die op handen en knieën extra hoogte vereist.
Welnu, dit had tot gevolg dat Theo Marijt zoveel kracht zette dat hij met
een luide “knak” letterlijk uit zijn broek scheurde!
Een daverend gelach was het gevolg, zeker ook van Theo zelf die een
goede grap wel kon waarderen.
Even later sprongen we weer vrolijk verder, Theo in een geleende broek.
Het resultaat was dat we tweede werden achter Olympia, met puntenaftrek
wegens “slechte presentatie”. Gelukkig kwalificeerden we ons wel voor de
landelijke wedstrijd.
Daar werden we tweede achter Olympia Nieuwenhagen, maar we
eindigden wel vóór onze aartsrivalen, Olympia uit Amsterdam. En Theo
hield zijn broek heel!
John Tielrooy: “Ik zou het willen samenvatten in een aantal kreten: de
vriendschap, die ik eraan heb overgehouden, het saamhorigheidsgevoel, de
opvoedkundige waarde, die van deze sport uitgaat en de vrijwillige
discipline”.
Jeanne Tielrooy: “Eén ervaring springt er duidelijk uit: het 90-jarig bestaan
van onze vereniging. 35 personen zijn een jaar lang wekelijks bij ons thuis
geweest voor het instuderen van een door mijzelf geschreven revue. Om nooit
meer te vergeten. Ze zouden het zo weer overdoen”.
Mijn Amstels - door Jan Pool
Lid van Amstels sinds 1946
Amstels heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Kort na de oorlog
vonden mijn ouders het nodig dat hun twee oudste kinderen, mijn broer Ede en
ik, iets aan sport gingen doen. Voetballen, onze eigen wens, mocht niet, want
dat was op zondagochtend en dat strookte niet met de christelijke opvattingen
van mijn moeder. Gymnastiek kwam het meest in aanmerking, maar de
verenigingen in de Indische buurt vond ze niet zo passen bij onze sociale status
als middenstanders. De keuze viel op Amstels omdat een broer van mijn
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moeder in een ver verleden ook lid van was geweest. Vele jaren later hoorde ik
van de toenmalige secretaresse van Amstels, Gré van Nie, dat mijn vader eerst
een brief aan Amstels had geschreven of het wel een ‘nette’ vereniging was. Die
werd kennelijk in gunstige zin beantwoord en zo werden wij op 11 maart 1946
door mijn vader bij de jongensafdeling in de gymnastiekzaal van de Tweede
Vijfjarige HBS in de Roelof Hartstraat afgeleverd en als aspirant-lid bij de
toenmalige Jongenscommissaris Jo Schreuder ingeschreven. Dat was wel een
eind van huis, een half uur fietsen maar er waren in die tijd nog heel weinig
auto’s. En je moest er wat voor over hebben om lid te zijn van een ‘nette’
vereniging. De bloeiende afdeling jongensadspiranten was gesplitst in twee
leeftijdsgroepen, van 12 tot 14 en van 14 tot 17 jaar, een luxe die je je nu niet
meer kan voorstellen. Als je 17 werd mocht je naar de tussenklasse en met de
herenafdeling mee turnen.
Later werden mijn jongere broer Robbert en mijn zuster Ynske ook lid.
Er werd op twee avonden in de week geturnd, op maandag- en
donderdagavond. Op maandag berustte de leiding bij de hoofdleider van
Amstels, de heer Jelles, een zeer strenge man, die je bij het minste of geringste
de zaal uit stuurde. De donderdagavond stond onder leiding van Huib Verhagen
(kampioen van Nederland speerwerpen, maar ook gymnastiekleider), waar het
gelukkig veel gemoedelijker toeging. Vrij kort daarna nam hij ook de leiding op
de maandagavond over.
De lessen waren traditioneel. Een paar rondjes lopen, algemene
lichaamsoefeningen, turnen aan de toestellen en springen over de springkast of
het paard. Voor het turnen waren er drie gelederen. Als beginner kwam ik in het
derde gelid. Ik was niet zo’n goede turner en werd met draaien gauw duizelig.
Verder dan het tweede gelid heb ik het dan ook niet geschopt. Maar daarnaast
waren er allerlei andere activiteiten. Eens per jaar waren er onderlinge
wedstrijden waarvoor je speciale oefeningen moest instuderen. Daar werd hard
op geoefend.
Bijzondere activiteiten.
Het jaar 1946 was bij Amstels speciaal. Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek
Verbond (KNGV) hield zijn eerste grote landelijke manifestatie na lange tijd.
Dat was in Arnhem en de hele vereniging ging daarheen. Vervoer was in die tijd
nog moeilijk. Er waren onvoldoende treinen en bussen. Auto’s waren er vrijwel
niet. Maar een lid van Amstels, Jan Ronday, had een transportbedrijf en stelde
een aantal grote vrachtwagens ter beschikking waarin losse banken werden
geplaatst. Zo iets zou nu niet meer mogen. Het feest begon met een grote
optocht door Arnhem. Ik herinner me daar nog de ruïnes van de
bombardementen tijdens de slag bij Arnhem en de nodige noodwoningen langs
de Rijn waarin de mensen werden opgevangen. Daarna waren er op de
Sonsbeekweide twee massale ‘Vrije Oefeningen’ voor jongens en meisjes,
waaraan alle aanwezige verenigingen meededen. Die waren in de verenigingen,
dus ook bij Amstels, ruim tevoren ingestudeerd. Het moet, op zo’n hellende
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vlakte een indrukwekkend gezicht zijn geweest. Tegenwoordig zie je dat alleen
nog op de TV bij manifestaties in Rusland, China of Korea. Daarna waren er
turndemonstraties waaraan o.a. de tafelspringploeg van Amstels meedeed. Zo’n
uitje bevordert natuurlijk de samenhang binnen de vereniging.
In het jaar 1946 vierde Amstels ook haar 80-jarig bestaan, dat groots werd
gevierd, o.a. met een grote uitvoering in de grote zaal in Krasnapolsky, waaraan
de hele vereniging meedeed, met een vrije oefening, waarschijnlijk dezelfde als
in Arnhem, turndemonstraties en diverse springdemonstraties, zoals
paardspringen en tafelspringen, de specialiteit van de Amstels heren.
Voor de aspiranten was er een speciale feestavond met cabaret door leden van
Amstels waarbij Harrie Bakker, André Gijswijt, Loek van Bruinsvoort en Piet
van Ruijven hun bijzondere kwaliteiten toonden en bal na. Om te voorkomen
dat tijdens het bal alle aspiranten aan de kant bleven zitten had Wim Burgess, de
voorzitter van de feestcommissie, tijdens de gymnastieklessen dansles gegeven,
waarvoor hij een aantal meisjes-aspiranten waaronder zijn dochter Hetty had
meegenomen. Op dat bal danste ik dan ook geregeld met Hetty en zij werd mijn
eerste vriendinnetje, heel platonisch overigens.
In de jaren daarna werden er ook bij speciale gelegenheden, zoals het 40-jarig
bestaan van de meisjesafdeling, het 85-jarig bestaan enz. feestavonden
gehouden, vaak met bal na. Mijn vader was een gewilde sponsor die voor
loterijen op zo´n avond leverworst als prijs ter beschikking stelde. Hij was
slager, die ook zelf worst maakte.
Vrienden
Bij Amstels leerde ik ook mijn toenmalige beste vriend, Hans Boermeester,
kennen met wie ik vele jaren optrok. In de zomer van 1947 hebben Ede en ik
met Hans, Han Krijgsman, die net als Ede en ik in de Indische Buurt woonde en
vaak samen met ons naar Amstels fietste, en Rob Rustenburg, allen Amstels
adspiranten een trektocht op de fiets langs jeugdherbergen door Nederland
gemaakt. Rob speelde geweldig piano en gaf in de verschillende
jeugdherbergen, als er een piano stond, een klein concert met stukken van
Chopin. Dat was ook de basis van mijn liefde voor klassieke muziek. Later
gingen we gezamenlijk naar dansles, bij de dansschool Martin. Ook dat was een
stukje ´buitenzaals´ Amstels.
Voor de oudere jongens werd door de Amsterdamse Turnbond een cursus
voorturnen georganiseerd. Dat hield in dat je bepaalde oefeningen voor moest
doen en dan de pupillen moest ondersteunen als ze zelf de oefeningen nadeden.
Nadat we geslaagd waren mochten we dan voorturnen en de leiding assisteren
bij de jongere jongens en bij de meisjes op vrijdagavond in de gymnastiekzaal
van het Vossiusgymnasium. Na afloop brachten wij, mijn broer Ede, Hans
Boermeester en ik, als speciale attractie, onze vriendinnen gezamenlijk naar
huis.
In de zomervakanties, als de gymzaal gesloten was, werden er bij Amstels ook
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andere sportactiviteiten georganiseerd, zoals atletiek, op de Sintelbaan, op het
Olympiaplein, En een avond in de week konden we zwemmen in het Zuiderbad.
We deden mee aan de Avondvierdaagse en door het KNGV en de Amsterdamse
Turn Bond (ATB) werd jaarlijks de Bondswandeldag georganiseerd, een tocht
van 30 km, waaraan in Amsterdam door de Amsterdamse
gymnastiekverenigingen werd deelgenomen, met een muziekkorps voorop. Wat
later, toen ik in de Tussenklasse (16-18 jaar) bij de heren mee turnde gingen wij
met een groep Amstelaren af en toe op de fiets naar Abcoude waar we gingen
zwemmen in een zwembad in het Abcoudermeer.
Een andere grootse jaarlijkse activiteit in Amsterdam, waar Amstels aan
meedeed, was de Olympische Dag in het Olympisch Stadion. Hier werden voor
volle tribunes allerlei sporten gedemonstreerd. Het begon met massale Vrije
Oefening voor jongens en heren, gevolgd door een dergelijke manifestatie voor
meisjes en dames, beide met honderden deelnemers. Dat alles werd tevoren bij
de verenigingen ingestudeerd. Natuurlijk was Amstels daarbij breed
vertegenwoordigd. Verder gaf de Amstels heren springploeg een demonstratie
tafelspringen voor de eretribune. Daarnaast waren er atletiekwedstrijden en
wielerwedstrijden o.a. achter grote motoren, waaraan de top van Nederland
deelnam. Ik herinner mij namen als de atleten Fanny Blankers-Koen en Wim
Slijkhuis, en de wielrenners Arie van Vliet, Jan Derksen en Gerrit Schulte. Ook
een voetbalwedstrijd hoorde bij het programma met o.a. Abe Lenstra. Wij
mochten dat alles vanaf de tribunes meemaken.
Amstelskamp
Een volgende gebeurtenis was het Amstelskamp voor adspiranten in 1949. Daar
werd een jaar voor gespaard. Er gingen zo’n 50 jongens en meisjes mee. Ik
mocht mee als leider. De andere leiders waren Ton IJpenburg, onze voorzitter,
Huib Verhagen, de leider van de jongens en heren, Jo Schreuder, de
jongenscommissaris, Nel Bosch, de meisjescommissaris en diverse echtgenotes.
Wij vertrokken met de boot naar Harderwijk, fietsen mee, en werden uitgewuifd
door andere bestuursleden en ouders. Vanaf Harderwijk op de fiets naar
Saxenheim op de Veluwe waar in tenten werd geslapen. Allerlei activiteiten
werden ondernomen zoals fiets- en wandeltochten en een nachtelijke speurtocht.
Er was zelfs een speciaal Amstels kamplied.
Bestuurslid
Na mijn eindexamen in 1949 ging ik medicijnen studeren. Ik werd toen
gevraagd bestuurslid te worden en Jo Schreuder als jongenscommissaris op te
volgen. Het was mijn eerste bestuurlijke ervaring. Ton IJpenburg was voorzitter,
een voorzitter die ‘alles’ deed, Ton Burgess vicevoorzitter, André Gijswijt
secretaris, Piet van Ruyven penningmeester, Gré van Nie 2e secretaris, Gré van
Gulden damescommissaris, Jo Schreuder herencommissaris, Nel Bosch
meisjescommissaris, en ikzelf jongenscommissaris. Daarnaast was er nog een
technische commissie o.l.v. Huib Verhagen en een Propaganda Commissie met
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Wim Burgess als voorzitter. Deze laatste commissie organiseerde vooral de
buitenzaalse en feestelijke activiteiten. Daar heb ik de smaak van het besturen te
pakken gekregen. Hoe leid je vergaderingen, hoe organiseer je activiteiten, hoe
zit een begroting in elkaar, hoe ga je met allerlei onverwachte problemen om
enz.
Als jongenscommissaris had ik het geluk dat in dat jaar veel jeugdklassers naar
de adspiranten overkwamen, zoals Frans Stemmerik, Jan Hosselet, Ton Muyser
en Nico Ferwerda, die ook later actieve leden zijn gebleven. Om iets extra’s met
deze groep te doen heb ik met hen een paardspringploeg geformeerd voor
verschillende demonstraties. Helaas kon ik niet mee met het volgend
Amstelskamp omdat ik in de zomer in militaire dienst moest voor een
basistraining.
Het bestuurslidmaatschap duurde maar 1 jaar. Een aantal leden wilde iets anders
met de herenafdeling, meer spelelementen, en daartoe werd een deel van het
bestuur, waaronder ik, vervangen.
Tot overmaat van ramp beëindigde Hetty kort daarna onze relatie.
Ik ben mij toen gaan richten op de Universitaire Sportvereniging waar ik samen
met de latere wethouder en minister Arie Pais de schaakafdeling heb opgericht
en ook andere sporten ben gaan doen, als tennis en basketbal. Ik werd ook
secretaris van de U.S., en heb langs die weg veel contacten opgedaan met de
gemeente en met andere organisaties, mede dankzij mijn bestuurlijke ervaringen
in Amstels.
Maar ik bleef ook actief lid van Amstels. Na het turnen praatten we bij een
kopje koffie vaak wat na in het toenmalige café Het Hof op het Roelof
Hartplein. Ook daar werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een
Sinterklaasavond, waarop twee Sinterklazen, onze twee cabaretiers Harrie
Bakker en André Gijswijt, ruzie maakten wie de echte was. Op het Amstelsfeest
ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan werd ik verliefd op Marijke Lohmann,
mijn huidige echtgenote. Bij het Amstelskamp in 1949 was zij mij al
opgevallen, maar ze was toen pas 12 jaar. Zij turnde erg goed, werd als
opvolgster van Hetty Burgess meisjeskampioen van Amstels en werd ook lid
van het jeugdkeurkorps van de Turnbond. Samen namen we ook deel aan een
Amstels-weekend in de Snip in Kortenhoef. Zij was nog wel wat jong, 15, en
mijn vader vroeg: Wat moet je met dat kind. Maar de basis voor ons latere
Amstelshuwelijk was gelegd
Voorzitter
Tot mijn grote verbazing werd ik in 1960 gevraagd voorzitter van Amstels te
worden, als opvolger van Loek van Bruinsvoort, die naar Coevorden vertrok. Ik
was afgestudeerd als arts en onmiddellijk daarna zijn Marijke en ik getrouwd. Ik
moest mijn dienstplicht, na een officiersopleiding in Amersfoort, in het Militair
Hospitaal in Den Haag vervullen. Wij woonden op een verdieping boven mijn
ouders op het Javaplein in Amsterdam en ik reisde dagelijks op en neer naar
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Den Haag. Zodoende kon ik de contacten met Amstels goed onderhouden. Wij
hadden onze maandelijkse bestuursvergaderingen op het Javaplein. Het was een
kameraadschappelijk bestuur met o.a. mijn broer Ede als vicevoorzitter, Cees
Strik als secretaris, Harm Nieman als penningmeester, Rob Stemmerik als
herencommissaris, Frans Stemmerik als jongenscommissaris, Suze van Thijn,
meisjescommissaris en Laurie Limonard als damescommissaris en later Rob
Theunissen (nog steeds bestuurslid!) als tweede penningmeester.
Mijn eerste optreden in het openbaar als voorzitter viel niet mee. De heer Gisolf,
jarenlang technisch leider van Amstels, een waar coryfee, overleed en er werd
van mij verwacht daar een toespraak te houden. Het zweet stond in mijn handen!
Het bestuur en enkele leden besloten een verrassingsbezoek aan Loek in
Coevorden te brengen. Marijke en ik hadden geen auto en konden meerijden met
Anton Sikking in zijn bolide, en die ging snel!. Marijke , die zwanger was, stond
doodsangsten uit toen hij nog juist onder de vrijwel dichte spoorbomen een
overweg kruiste. Ook passeerden we op een tweebaansweg ondanks een
tegenligger een auto voor ons. Op een terrasje in Coevorden zouden we de
andere leden weer treffen en wie schetst onze verbazing toen 5 minuten later
Rob Stemmerik met zijn Deux Chevaux, die de honderd niet haalde, rustig het
plein opreed! Het weekend bij Loek verliep verder heel gezellig maar terug zijn
we maar met Rob meegereden.
Aardig om te noemen is dat Freek Smit als opvolger van Dick v.d. Elsakker
leider werd van de meisjes- en damesafdeling. Hij bracht voor de muzikale
begeleiding een jongen mee, Louis van Dijk, die een grote carrière tegemoet
ging.
Eeuwfeest
Behalve het gewone bestuurswerk was de voorbereiding van het 100-jarig
bestaan een belangrijk item. Dat moest een groots evenement worden. Het was
in de tijd dat bekend werd dat bewegen goed voor het hart was. Dat sprak mij
aan omdat ik in 1961 in Leiden aan de universiteit als inspanningsfysioloog ging
werken. Ik ontmoette daar Rob Binkhorst, afgestudeerd aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam die ook nog een blauwe maandag lid
van Amstels was geweest om te leren turnen. Rob deed hetzelfde soort
onderzoek als ik (hij bij gezonde personen en ik bij patiënten) en al snel besloten
we om samen te werken. Zo kwamen we op het idee om bij het eeuwfeest van
Amstels een congres met lezingen over dit onderwerp te organiseren. Verder
lieten we bij de demonstratie allerlei aspecten van gymnastiek en bewegen zien,
van school tot vereniging en van jong tot oud, waarbij Amstels natuurlijk een
hoofdrol speelde.
Verder waren natuurlijk het feestdiner en de receptie een succes, al was
wethouder Koets niet zo heel tevreden met mijn wat kritisch commentaar op de
geringe betrokkenheid van de overheid bij het promoten van sport en beweging.
Hij noemde mij één van de ‘angry young men’. Niettemin kregen we de
medaille van de stad Amsterdam maar helaas niet de ‘Koninklijke Goedkeuring’
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waar ik voor gelobbyd had. Die bleek alleen beschikbaar te zijn voor de oudste
gymnastiek vereniging, en dat waren wij net niet, maar de Turnvereniging
Olympia. Dat wij de oudste vereniging met damesleden waren hielp helaas niet.
Ondanks onze verhuizing naar Leiderdorp kon ik voldoende bij Amstels
betrokken blijven, mede dankzij de hulp van mijn medebestuursleden.
Afronding
Na de afronding van het 100-jarig bestaan vond ik het tijd mijn bestuurlijke taak
bij Amstels te beëindigen. Aan mijn broer Ede kon ik het voorzitterschap met
een gerust hart overdragen en er bleven nog veel uitmuntende bestuursleden
over. Maar wij hebben altijd onze mooie contacten met Amstels onderhouden en
zijn bij vrijwel alle jaardiners aanwezig geweest. Ook hebben wij er vele goede
vrienden aan overgehouden, waarbij ik in in het bijzonder Frans Stemmerik en
vooral de helaas overleden Yvonne Theunissen wil noemen met wie wij het jaar
daarvoor in 2003 nog een prachtige reis naar Chili hadden gemaakt. En onlangs
heb ik weer contact met mijn eerste Amstels vriendin Hetty Lansman-Burgess
gehad bij het benaderen van oud-leden ter gelegenheid van ons 150 jarig bestaan
waar wij naar uitzien.
Jan Pool

Bestuur Amstels bij receptie
vlnr zittend: Suze van Thijn, Ede Pool, Jan Pool, wethouder Koets (loco burgemeester Amsterdam),
Ton IJpenburg (ere-voorzitter).
Staand: Frans Stemmerik, Cees Strik, Frans Stemmerik Sr (Erelid), (niet bekend), Lauri Limonard,
Harm Nieman, Rob Stemmerik.
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Mijn Amstels – door Nicole van Groeningen
Als kleuter vond ik kunstjes doen al heel leuk. Daarom schreef mijn moeder, die
vroeger zelf geturnd had, mij in bij Amstels. Ik was toen 6 jaar.
De eerste tijd had ik op zaterdag les in de Prof. v.d. Leeuwschool in de
Uiterwaardenstraat. Mijn gymjuf was Yvonne Stemmerik-Theunisse.
Ik vond het helemaal fantastisch, lekker kunstjes doen aan alle toestellen.
In die tijd waren erg veel kinderen lid.
Er waren jaarlijks onderlinge wedstrijden, waar ik wel enthousiast aan meedeed,
maar nooit in de prijzen viel. Elk jaar was er een Bondswandeldag (10 km
wandelen bij Valkeveen of in het Amsterdamse Bos).
Ook deed ik mee aan de jeugdproeven van de KNGB (toen heette de KNGU nog
zo). Je kon daarmee drie lintjes winnen (A-rood, B-blauw en C-geel). Je moest
dan een soort turnexamen doen. Ik heb alle 3 de lintjes gehaald en deze hebben
jarenlang op mijn gympakje gezeten. Nu liggen ze nog in de map bij mijn
diploma’s.
Uit mijn eerste jaren bij Amstels herinner ik mij nog veel mensen , die hielpen
bij evenementen en jureerden bij wedstrijden. Een aantal namen: Frans en Rob
Stemmerik, Rob Theunisse, Bas Auer, Harm Nieman, Cees Strik, Suus
Vanthijn, Tineke Scheveers, Ella Schuurman en Sietske ?.
Toen natuurlijk bijna allemaal nog mijnheer of mevrouw, maar dat is verleden
tijd. Ik mag al heel lang “je en jou” zeggen.
Een groot evenement toen ik pas lid was, was ons eeuwfeest in 1966.
Volgens mij hebben we met alle meisjes wel een jaar geoefend op een
figuurloopoefening.
De grote uitvoering was in het AMVJ-gebouw aan het Leidsebosje, heel
spannend. Ik weet vooral nog dat we in een tweede zaal moesten wachten tot het
onze beurt was. Ik weet ook nog dat ik teleurgesteld was, dat wij niet naar de
uitvoering van de andere deelnemende groepen mochten kijken (uit ruimte
gebrek?).
Tijdens mijn jeugdjaren stopte mijn juf Yvonne met lesgeven in de
Uiterwaardenstraat. Zij “verhuisde” naar de Europaschool in Buitenveldert. Ik
heb tranen met tuiten gehuild. Uiteindelijk mocht ik van mijn ouders mee naar
Buitenveldert, op een avond.
Later, toen ik naar de groep met oudere meisjes ging, heb ik een tijd les gehad
van Coby Berkenbosch, toen één van onze betere turnsters. Later bij de
adspiranten had ik les van Dick Hansen. Dat was in de Grafische School aan het
Baroniepad. Bij deze lessen was live pianomuziek, door Edith Tankink.
Ook hier waren er onderlinge wedstrijden. Na ons waren altijd de dames aan de
beurt. Ik herinner mij Coby Berkenbosch, Anja Bolhuis, Bettie van Maerland,
Ella Schuurman, Elly Hansen. Ella had een heel lange vlecht, die zij bij de
koprol op de balk altijd in haar mond nam.
Ook deden we mee aan de Springwedstrijden in de sporthal onder het
Gelderlandplein.
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De gymzaal aan het Baroniepad brandde in de kerstperiode 1981 tot de grond
toe af. Gelukkig konden we in januari terecht in de HTS-A, waar Rob
Stemmerik toen leraar Lichamelijke Opvoeding was.
Later verhuisden we naar de Gaasterlandschool.
In die jaren vierden wij ons 110-jarig bestaan.Dit maal in de oude, vertrouwde
Turnhal. Wederom met een figuurloopoefening voor de oudere meisjes en
adspiranten. Deze was ontworpen door Coby Berkenbosch, op muziek uit
Anatevka: “If I were a rich man”. Nog altijd als ik deze muziek hoor, maak ik in
mijn hoofd bepaalde bewegingen.
Daarna stroomde ik door naar de damesafdeling.
Wij turnden nog steeds. Namen uit die tijd: Fiet van Dam , Marga Gordon,
Katka ? en Pilar? . Wij hadden les van Linda Brandsen.
Het uur voor ons werd jazz-gymnastiek gegeven door Marieke van Slee, die
later trouwde met Menno Stemmerik.
Ons 120-jarig bestaan vierden wij in de zaal van de Gaasterlandschool. Het
thema was: ”Toen en Nu”. De dames kwamen op in een rode blouse met lange
zwarte rok en bewogen heel beschaafd op rustige muziek. Halverwege het
nummer gingen de lange rokken uit en werden korte broekjes zichtbaar. Er werd
een wilde jazzdans gedaan.
Toen er sprake van was dat de school gesloopt zou worden in verband met de
plannen voor de Zuid-as, vond het bestuur de zaal van de Dongeschool, waar we
nu nog steeds sporten.
De lessen voor de dames werden hier gegeven door Cindy.
Het turnen maakte plaats voor meer conditie-training. Na Cindy kwam er een
tweede Cindy, opgevolgd door Bert Eker.
Onze 145-jarige verjaardag werd gevierd op het plein van de Dongeschool.
Toen Bert naar Geleen verhuisde, werd het uur overgenomen door Caya
Renardus.
Tot zover mijn sportieve herinneringen. Maar er is meer.
In 1991 zat ik in de feestcommissie voor ons grote feest (125 jaar) in Marcanti,
samen met Ria Leyerweert, Miep Jansen, Harm Nieman en Ed van Cappellen.
Ook vanaf die tijd zat ik in de redactie van ons clubblad. Mede-redactieleden
waren toen Suus de Groot-Vanthijn, Ria Leyerweert en Bas Auer.
Soms moesten we het hele krantje nog op volgorde leggen en in elkaar nieten.
Daarna op postcode sorteren en bundels maken. En dan de volgende dag alles
naar het postkantoor op de Oostelijke Handelskade brengen, net voor de
sluitingstermijn.
In de jaren daarna heb ik enige malen in de kascommissie gezeten.
Toen Marga Gordon rond 1997 stopte als secretaris, vroeg het bestuur mij haar
plaats in te nemen.
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Deze post heb ik 19 jaar bekleed. Veel meegemaakt en ook veel gelachen.
Ik heb erg prettig samengewerkt met een vaste kern en een aantal wisselende
bestuursleden (Frans Stemmerik, Rob Theunisse, Ed van Cappellen, Cees Strik,
Ronald v.d.Vliet, Andre Kulkens, Frank Drees, Fons Elssenburg).
Drie jaar geleden stopte Ed als voorzitter in verband met privé-omstandigheden.
Ik nam zijn functie over en werd hiermee de eerste vrouwelijke voorzitter van
Amstels. Ronald schoof door naar het secretariaat en Rob bleef penningmeester.
Samen met bestuursleden Niek Hartmanns, Evert Isken, Emiel Schäfer en
Shirley van Velthoven en de hulp van Annelies Barth en Jan Pool organiseerden
wij het 150- jarig jubileum.
Sinds 2011 ben ik namens Amstels jurylid bij de meisjeswedstrijden. Omdat er
altijd te weinig juryleden waren, werd het verplicht om bij deelname een jurylid
te leveren.
Ik heb toen de cursus gedaan en sindsdien heb ik ongeveer 12 x gejureerd.
Erg leuk om de doen, vooral als je ziet hoe fantastisch de meisjes het vinden om
aan echte wedstrijden mee te doen.
Amstels betekent voor mij meer dan alleen maar een avondje sporten.
Dankzij Amstels heb ik veel vrienden gekregen. En dat geldt niet alleen voor
mij.
Veel mensen vervullen al heel lang een functie bij Amstels. En dat is niet alleen
omdat het moeilijk is anderen voor de functies te vinden, maar vooral omdat
iedereen het leuk en gezellig vindt.
Ik vind alle vier rollen die ik bij Amstels vervul (sporter, redactielid, bestuurslid
en jury) leuk en hoop er nog een tijd mee door te gaan!
Met dank aan alle mensen met wie ik samenwerk/samengewerkt heb.
Nicole van Groeningen
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Dit jubileumboek wordt u aangeboden door het huidige bestuur van
Amstels Gymnastiek-Vereeniging, bestaande uit
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid van Bestuur (TC)
Lid van Bestuur (Internet)

: Nicole van Groeningen
: Emiel Schäfer
: Shirley van Velthoven
: Niek Hartmanns
: Evert Isken
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