
ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
In 2019 organiseerde de activiteitencommissie een aantal lezingen over specifiek Amersfoortse 
onderwerpen: Addy Schuurman met ‘Sport in Amersfoort: glorie wordt duur gekocht’ en Burhard Elias 
over de verzameling prenten en tekeningen van Amersfoort in zijn recent verschenen boek 
‘Amersfoort in beeld, zeven eeuwen stadsgezichten’. Aan deze lezing ging een rondleiding door 
Herensociëteit Amicitia vooraf. 
Tot de meer algemeen historische onderwerpen behoorden de lezingen ‘Historiezucht: geschiedenis 
voor iedereen ’door Marita Mathijsen ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de OVF, en de 
lezing van Jan Niessen naar aanleiding van de verschijning van zijn boek ‘Johan van Oldenbarnevelt, 
vormgever van de Republiek’. Na de zomer, in september, hield Inge de Bruyne een verhaal over 
‘Alles gaat opperbest! Wat oorlog met een familie doet’. Josine Pouwels nam het thema van de 
geschiedenismaand oktober voor haar rekening met een verhaal over ‘Titia Bergsma (1786-1821)en 
de vrouw in Japan’ 
Bijzonder in 2019 was de aandacht voor (de geschiedenis van) het stadsdeel Vathorst met lezingen, 
excursies en een maaltijd. De presentatie van Gerard Raven over de historie van Vathorst werd 
aangeboden met maaltijd en kon op veel belangstelling rekenen. Verder hield Geurt Hilhorst een 
inleiding over  ‘Vathorst toen en nu’ en belichtten mannen van het eerste uur (Jelle Hekman, Henk van 
den Broek, Edzo Bindels) ‘De ontstaansgeschiedenis van Vathorst’ in een goed bezochte 
bijeenkomst. Iets heel anders was de historische bierproeverij met lezing over de Amersfoortse 
biergeschiedenis van Jan Carel van Dijk in Rock City Brewing. 
De excursies in Vathorst gingen naar De Laak, met een rondvaart, en naar Het Hammetje. Beide 
excursies waren in trek en konden twee keer worden gehouden.  
Miriam Kolk ten slotte sloot met haar verhaal aan bij de tentoonstelling in KAdE over ‘Caspar van 
Wittel, een Nederlands meesterschilder in Italië’.  
De meeste lezingen werden gehouden in De Stad van Cahen. Aantal bezoekers: er is niet bij alle 
activiteiten geteld, maar uitgegaan kan worden van een gemiddeld aantal van 65. 
 

2019 gem. 65 bezoekers/deelnemers (niet alle activiteiten zijn geteld) 
Algemene Amersfoortse onderwerpen 
-Sport in Amersfoort: glorie wordt duur gekocht (Addy Schuurman) (*16) 
-Amersfoort in beeld, zeven eeuwen stadsgezichten. (Burchard Elias).Met rondleiding in 
Herensociëteit Amicitia (*70) 
Amersfoort centrum  
Stadsdelen Noord/Oost/Zuid/West 
-Vathorst: Vathorst toen en nu. (Geurt Hilhorst) 
-Vathorst: De ontstaansgeschiedenis van Vathorst. (Jelle Hekman, Henk van den Broek, Edzo 
Bindels) (*110) 
Stadsdelen zonder woonfunctie 
Regionale/landelijke/algemene onderwerpen 
-Historiezucht: geschiedenis voor iedereen. (Marita Mathijsen) (*85) 
-Johan van Oldenbarnevelt, vormgever van de Republiek. (Jan Niessen) (*86) 
-Alles gaat opperbest! Wat oorlog met een familie doet. (Inge de Bruyne) (*35) 
Lezing n.a.v. Jaarboek 
Lezing n.a.v. tentoonstelling 
-Caspar van Wittel, een Nederlands meesterschilder in Italië. (KAdE ) (Miriam Kolk) (*105) 
Archeologie 
Symposia 
OVF-themalezing 
Maand van de geschiedenis (Thema Hij/Zij) 
-Titia Bergsma (1786-1821) en de vrouw in Japan. (Josine Pouwels) (*45) 
Excursies 
-Vathorst: Rondvaart op de Laak. (2x)  
-Vathorst: Het Hammetje. (Willem Ham jr.) (2x) (*65 en 82) 
Diversen 
-Vathorstmaaltijd: Eten met een reden, met presentatie historie Vathorst. (Gerard Raven) 
- Historische Bierproeverij in Rock City Brewing met presentatie. (Jan Carel van Dijk) 


