
 

Verslag 2020 OVF Activiteitencommissie 
 

Ondanks de coronacrisis slaagde de activiteitencommissie er in 2020 een vijftal lezingen te 

organiseren. Twee lezingen vonden nog plaats in Museum Flehite t.w. ‘Leven en werken van 

de Amersfoortse musicus Joannes Tollius (1550-1628)’ door Simon Groot) (*67) en ‘Josef 

Kotalla. De beul van Amersfoort’ door Richard Hoving) (*80). In verband met de steeds 

strenger wordende coronamaatregelen moest voor de lezing van Herman Bakker over 

‘Leermonumenten in Amersfoort’ worden uitgeweken naar de Heilige Kruis Kerk aan de 

Liendertseweg. De lezingen ‘Naar de Voorden van Amersfoort’ door Arend Ruizendaal (*30) 

en het ‘Collectie Centrum Nederland’ door Wim Houben) (*25) konden met maximaal 30 

toehoorders worden gehouden in De Elleboogkerk. De belangstelling voor de lezingen 

verschilde en leek vooral te zijn ingegeven door de angst voor Covid-19. Hoe strenger de 

maatregelen des te minder toehoorders. De cijfers met een ster geven het aantal 

toehoorders per lezing weer. 

In het voorjaar van 2020 participeerde de activiteitencommissie in een werkgroep met 

Archief Eemland en Gilde Amersfoort voor het publiceren van het wandelboekje ‘Verloren 

vrijheid herwonnen’. Het boekje verscheen begin mei t.g.v. 75-jaar bevrijding van Nederland. 

In juni 2020 zette de activiteitencommissie een enquête uit onder de leden om wensen en 

digitale vaardigheden (in coronatijden) in beeld te krijgen. Van de leden heeft 21% de 

enquête ingevuld. De respons was voldoende om het pad van de digitale activiteiten op te 

gaan. Als eerste zijn 4 virtuele wandelingen georganiseerd i.s.m. de Eemfilmers. De 

wandelingen voerden naar: Park Schothorst, De Laak, De Grebbelinie en De Joods 

begraafplaats in het Soesterkwartier. Alle wandelingen zijn op de OVF-website geplaatst. 

Webinars of lezingen via Zoom konden ook op instemming rekenen van de geënquêteerden. 

Zij zullen worden ingezet in 2021 als de coronamaatregelen fysieke bijeenkomst nog niet 

mogelijk maken. Ook was er belangstelling voor podcasts die met de geschiedenis van 

Amersfoort te maken hebben. Eind 2020 is een proefpodcast gemaakt. De bevindingen 

waren reden voor de activiteitencommissie om de productie van een podcast in vijf 

afleveringen over de Geschiedenis van Amersfoort op te starten. Deze podcast zal in 2021 zal 

worden afgerond en beschikbaar komen voor (nieuwe) OVF-leden. 

 

 
 

Een laatste activiteit die volgde uit de enquête was de OVF-Zomerschool. Deze zomerschool 

is gehouden op vier achtereenvolgende dinsdagochtenden in juli en augustus van 2020. 

Leidend thema voor de lezingen was ‘Van plan tot wonen - Amersfoortse stadswijken’, de 

geschiedenis van de planvorming van Amersfoortse stadswijken. De lezingen werden 

gehouden door Jaap Evert Abrahamse (De historische planvorming van Amersfoort) (*30), 



Tom de Wit en Rob Blaauw (Schuilenburg-Liendert) (*53), Rob Blaauw en Nico Vink 

(Schothorst) (*38) en Noud de Vreeze (De ontwikkeling van Amersfoort 1945-2010) (*57). De 

muzikale intermezzo’s werden verzorgd door fluitiste Lena Siegmann, pianist Shaiang Amini 

en de violisten Kees Peters en Laura de Boer. In verband met de geldende 

afstandsmaatregelen werd voor de lezingenlocaties uitgeweken naar kerken in de 

betreffende stadswijken. 


