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1. Vaststelling van de agenda
Fred Kramer, waarnemend voorzitter, opent 
de vergadering en geeft het woord aan Ro-
gier Noyon, oud-voorzitter, die voorstelt het 
agendapunt van de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden op te schorten. In plaats 
daarvan zou hij een commissie van goede 
diensten aan willen stellen, die tot taak krijgt 
oplossingen aan te dragen voor de kwesties 
waar momenteel binnen de vereniging on-
enigheid over is. 

Dingeman Coumou, oud-bestuurslid, 
geeft aan dat hij dit typisch een voorstel 
vindt om alles op de lange baan te schuiven 
en discussie te vermijden. De vergadering 
vandaag draait om de vraag of wij een poli-
tiek willen van compromissen met onder 
meer de gemeente of dat wij een principiëler 
standpunt in willen nemen. Hij is van me-
ning dat we gewoon de agenda moeten vol-
gen en het bestuur ter verantwoording moe-
ten kunnen roepen.

Paul Hendriks roept op vooruit te kijken 
en niet terug te vallen in wat er is gebeurd. 
Hij vindt het geen goed idee een nieuw punt 
aan de agenda toe te voegen. De vraag is ook 
niet of we het bestuur naar huis willen stu-
ren. Zijn inziens zijn er vandaag twee kern-
punten: 1. Willen we wel of niet een meer 
activistische monumentenzorg, d.w.z. een 
vereniging, zoals die voorheen jarenlang 
heel succesvol heeft geopereerd met politie-
ke druk en zo nodig procederen? en 2: het 
agendapunt over Els en Rogier. Laten we 
ook wat dat laatste betreft vooruitkijken en 
dat afronden. We zijn nu met zoveel mensen 
bij elkaar: we moeten hier vandaag knopen 
over doorhakken. 

Uit oogpunt van ‘good governance’ stelt 
Lucy Snoeker voor om inhoud en procedure 
te scheiden. Zij is voor het ordevoorstel.

Arnoud Noordam, oud-bestuurslid, geeft 
aan dat de impasse en tweedracht binnen de 
vereniging zijn inziens wordt veroorzaakt 
door het zittende bestuur. Het bestuur heeft 
een ALV-besluit van een half jaar geleden nu 
weer opnieuw geagendeerd. De voorzitter is 
toen opgestapt. De rest van het bestuur zou 
dat ook doen, maar is blijven zitten. Verder 
gaat de vergadering vandaag over het feit dat 
Walther Schoonenberg per 1 september is 
ontslagen. De oorzaak hiervan is de ontstane 
tweedracht binnen het bestuur. Walther is 
continu bekritiseerd, terwijl hij binnen de 
vereniging de belangrijkste man is. Als het 
huidige bestuur blijft zitten, wordt deze 
tweedracht niet opgelost. Walthers ontslag is 
weliswaar niet geagendeerd, maar wel de re-
den waarom wij vandaag in grote getale bij-
een zijn gekomen.

Eveline van Nierop, voorzitter van het Co-
mité Westelijke Grachtengordel, merkt op 
dat de VVAB zich het afgelopen jaar door 

alle rompslomp niet of nauwelijks meer 
heeft beziggehouden met waar zij voor is 
opgericht en dat we de persoonlijke proble-
men nu achter ons moeten laten, zodat de 
vereniging weer verder kan.

Betty Nijmeijer, oud-bestuurslid, merkt op 
dat we al een half jaar geen voorzitter heb-
ben en vraagt waarom de nieuwe voorzitter 
het ontstane probleem niet zou kunnen op-
lossen. 

Pieter Zuidema stelt voor punt 6, de be-
stuursverkiezing, als eerste aan de orde te 
stellen.

Hendrik Battjes geeft aan dat er toch eerst 
enkele zaken opgehelderd moeten worden. 
Zo zou het optreden van de vereniging te 
‘activistisch’ zijn, terwijl hij zich niet kan 
voorstellen dat iemand hier tegen is en ook 
zou het optreden van Els Iping anti-statutair 
zijn geweest zijn.

Victor Beekman is voor het ordevoorstel, 
mits duidelijk wordt wie in deze commissie 
zitting nemen, het mandaat wordt beperkt 
in de tijd en dat hierin wordt meegenomen 
dat Walther Schoonenberg weer in zijn 
functie wordt hersteld. Noyon antwoordt dat 
hij vragen aangaande de samenstelling en de 
duur van de instelling van de commissie be-
wust niet heeft beantwoord, omdat hij dit 
aan de commissie zou willen overlaten. 

Yellie Alkema, oud-bestuurslid, vraagt of 
Schoonenberg nu ontslagen is of niet. De 
voorzitter antwoordt dat het bestuur met 
hem overeen is gekomen dat zijn dienstver-
band per 1 september wordt beëindigd en 
dat er over de inhoud van de overeenkomst 
verder geen mededelingen worden gedaan. 
Betty Nijmeijer reageert: ‘Iemand die ontsla-
gen moet worden, ontsla je meteen en laat je 

niet nog drie jaar doorwerken. Een van de 
belangrijkste redenen dat ik vandaag niet 
opnieuw word voorgedragen voor een nieu-
we bestuursperiode is dat ik tegen het ont-
slag van Walther ben.’ De voorzitter ant-
woordt dat het ontslag van Walther niet op 
de agenda staat. 

Het bestuur geeft aan geen bezwaar te 
hebben tegen het voorstel van Noyon. Dit 
voorstel wordt echter afgewezen met 57 
stemmen vóór en 77 stemmen tegen. Het 
ordevoorstel van Zuidema wordt evenmin 
overgenomen.

2. Financieel jaarverslag 2020 
Hendrik Kaptein geeft een korte samenvat-
ting van de bevindingen van de kascommis-
sie. Hij merkt op dat de jaarrekening niet is 
ingericht volgens de richtlijnen van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving, terwijl dit voor 
ANBI’s wel wordt aanbevolen. Verder wordt 
er geen boekhouding bijgehouden en zou 
de balans onvoldoende gespeci�ceerd zijn. 
Het belangrijkste bezwaar is echter dat er 
geen zicht is op de achterstallige contributies 
(die op nihil zijn gesteld). Elke vereniging 
heeft een beleid t.a.v. achterstallige contribu-
ties. Hier worden echter alle vorderingen 
afgeschreven, waardoor er elk jaar geld ver-
loren gaat en er geen zicht is op het aantal 
leden dat geen contributie heeft betaald. 
Uitgaande van 5% niet-geïnde contributies 
betreft dit een bedrag van circa € 5000 euro 
per jaar. 
De behandeling van het Jaarverslag is een 
half jaar geleden al uitgesteld en het is niet 
goed dat er nu wederom uitstel wordt ge-
vraagd. Om die reden stelt de commissie 
voor dat het bestuur vóór het einde van het 
jaar aan de leden een verbeterde jaarreke-
ning 2020 voorlegt. Daarnaast heeft de kas-
commissie haar twijfels over de �nanciële 
bedrijfsvoering van het bestuur. De VVAB 
lijdt al jaren verlies en de personeelskosten 
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drukken zwaar op de vereniging. Tenslotte 
adviseert de commissie voor de jaren 2023-
2028 een gedocumenteerde vijf-jarenbegro-
ting op te stellen waaruit een stabiele �nan-
ciële positie van de vereniging voortvloeit.
De penningmeester merkt op dat er onvol-
doende mogelijkheid tot overleg met de 
commissie is geweest. Ook in voorgaande ja-
ren zijn de openstaande vorderingen nooit 
bijgehouden. Dit zou een te minutieuze ad-
ministratie vergen. Desalniettemin stemt hij 
in met het voorstel de goedkeuring van het 
jaarverslag uit te stellen tot de volgende ver-
gadering.

Tanja van der Knoop geeft aan dat zij werd 
opgebeld omdat zij al drie jaar geen contri-
butie had betaald, terwijl zij in de veronder-
stelling verkeerde hiervoor een automati-
sche incasso te hebben verleend. Zij acht het 
niet juist dat vorderingen zomaar worden 
weggestreept.

Roel Beugeling, oud-kascommissielid, 
merkt op dat dit beleid al geruime tijd tot 
grote contributie-achterstanden leidt en dat 
de kascommissie al jarenlang adviseert om 
de manier van contributie-inning te wijzigen. 
Het bestuur trekt het Financieel verslag 2020 
terug.

3. Vaststelling notulen
De notulen van de vorige Ledenvergadering 
van 25 februari j.l. worden ongewijzigd vast-
gesteld.

Naar aanleiding van de notulen merkt 
oud-bestuurslid Yellie Alkema op dat inmid-
dels iedereen wel duidelijk zal zijn dat er een 
‘clash’ is geweest tussen het bestuur en het 
bureau. Het kan toch niet zo zijn dat als het 
bestuur uitspreekt dat het de belangenver-
strengeling van een bestuurslid heeft onder-
zocht, iemand van het bureau dat dan tegen-
spreekt?

Els Iping, oud-bestuurslid, geeft aan dat zij 
tijdens de vorige vergadering, toen haar 
herverkiezing ter sprake kwam, is gevraagd 
de vergadering enige tijd te verlaten. Hier-
door zijn er een aantal onjuistheden in het 
verslag geslopen, die zij graag hersteld zou 
zien. Zo heeft Dingeman Coumou gezegd 
dat hij een bewonersbijeenkomst meege-
maakt heeft van hotel W. Els heeft echter 
nooit voor dit hotel gewerkt, wel is zij hem 
misschien tegengekomen tijdens een bijeen-
komst over het Bungehuis [Soho-hotel]. 
Ook heeft Dick Beumer opgemerkt dat Els 
tijdens een bestuursvergadering met nadruk 
zou hebben gevraagd hebben de stukken te 
mogen ontvangen over de Kattengatcasus 
[Renaissancehotel]. Zij heeft dit echter 
nooit gevraagd.

4. Nabeschouwing vorige ALV
Hendrik Battjes licht de geagendeerde 

verklaring toe van de leden Robbert Klaver, 
Dirk van Leeuwen, Joost Smiers en hemzelf. 
Hierin wordt gesteld dat de ALV ongelukkig 
is over de gang van zaken tijdens de vorige 
ALV, met name over het feit dat Els Iping 
niet opnieuw benoemd is in het bestuur en 
het aftreden van Rogier Noyon ten gevolge 
hiervan, aangezien uit de notulen niet blijkt 
dat er feiten aan het licht zijn gekomen die 

ondersteunen dat Els Iping de belangen van 
de vereniging heeft geschaad of dat er van 
haar kant sprake is geweest van belangenver-
strengeling. En daarnaast dat de ALV de 
mogelijk geleden reputatieschade van Els en 
het aftreden van de gewaardeerde voorzitter, 
Rogier Noyon, betreurt.

Dingeman Coumou heeft de afgelopen 
dagen contact gehad met de opstellers van 
de verklaring met het verzoek deze aan te 
passen, aangezien de verklaring er vooral op 
gericht is uitspraken van de vorige vergade-
ring teniet te doen. Hij betreurt het dat deze 
verklaring is ingediend en vindt het onver-
standig deze te herroepen, terwijl het een 
rechtsgeldige vergadering was, die op demo-
cratische wijze besluiten heeft genomen. 
Bovendien doet de verklaring volgens hem 
geen recht aan de waardering die ook hij 
voor Els heeft. Hij stelt daarom voor de ver-
klaring aan te passen. Joost Smiers antwoordt 
dat toen de zoom-vergadering plaatsvond, 
hij nog niet aan zoom deed. In de notulen 
worden veronderstellingen geuit over din-
gen die Els gedaan zou hebben, die niet 
kloppen. Hij wil graag dat de vergadering 
uitspreekt dat er geen bewijs is voor de geuite 
beschuldigingen en dat de aan Els toege-
brachte reputatieschade teniet wordt ge-
daan.

Betty Nijmeijer vraagt wat de herziening 
betekent voor deze en volgende vergaderin-
gen: ‘Wordt de uitslag van deze vergadering 
dan over een half jaar weer opnieuw herroe-
pen?’ De voorzitter antwoordt dat de verkla-
ring van Battjes c.s. niet gericht is op her-
roeping van het besluit om Els niet als 
bestuurslid te benoemen.
De verklaring wordt in stemming gebracht 
en aangenomen met 78 stemmen voor en 28 
stemmen tegen.

Gedy van Schriek vraagt wat er intussen is 
gebeurd met de werkgroep Balans. De voor-
zitter antwoordt dat deze sinds de laatste 
ALV een slapend bestaan heeft geleid. Wel 
heeft het bestuur het overleg met de ge-
meente en Amsterdam City over dit onder-
werp gaande gehouden. Ook is inmiddels de 
taakstelling van de werkgroep geactuali-
seerd, zodat de werkgroep in principe weer 
aan de slag kan.

5. Afscheid oud-bestuursleden
De waarnemend voorzitter spreekt een 
dankwoord uit aan Rogier Noyon, de voor-
zitter die een half jaar geleden is afgetreden. 
Deze spreekt uit dat we moeten ophouden 
elkaar te verketteren. ‘De twee richtingen 
binnen de vereniging versterken elkaar’. Te-
vens worden de oud-bestuursleden Els Iping 
en Betty Nijmeijer bedankt. Els voor haar zes 
jaarlange inzet op het belangrijke terrein 
van de balans, Betty voor het feit dat zij naast 
de organisatie van de werkgroep Water de 
organisatie op zich heeft genomen van de 
werkgroep Openbare ruimte en van het 
Verkiezingsdebat. Vervolgens wordt afscheid 
genomen van Walther Schoonenberg. De 
voorzitter merkt op dat het feit dat de sa-
menwerking hoe langer hoe complexer 
werd, niets afdoet af aan zijn inhoudelijke 
verdiensten voor de vereniging en de waar-
dering die het bestuur daarvoor heeft. 
Als afscheidscadeau ontvangen de oud-be-
stuursleden en Walther Schoonenberg ieder 
een oude gravure van een Amsterdams 
stadsgezicht.

Betty geeft te kennen dat zij de aan haar 
gerichte woorden graag wil nuanceren. Zij 
heeft drie jaar in het bestuur gezeten en al 
die tijd was de sfeer om te snijden. Ook had 
het bestuur volgens haar teveel de neiging te 
kijken naar wat het gemeentebestuur graag 
zou willen in plaats van op te komen voor het 
erfgoed. Zij had zich aangemeld voor een 
nieuwe bestuursperiode, maar omdat zij te-
gen het ontslag van Walther was, zou zij niet 
zijn gekandideerd. ‘Tegenspraak werd niet 
geduld’.

Gerrit Vermeer merkt op dat hoewel de 
VVAB een vereniging van vrienden heet te 
zijn, hij in de periode dat hij in het bestuur 
zat weinig vriendschap heeft ervaren. Hij 
geeft aan dat in het bestuur verschillende 
keren sprake is geweest van grensoverschrij-
dend gedrag. Ook wijst hij erop dat van hem 
nooit afscheid is genomen, terwijl hij zes jaar 
bestuurslid is geweest. 

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Voorafgaand aan de verkiezing wordt door 
Arnoud Noordam een motie ingediend:
Overwegende dat 1. het niet past dat het be-
stuur de ALV nu verzoekt om de verworpen 
herbenoeming van een bestuurslid te her-
overwegen; 2. het bestuur tweeslachtig han-
delt ten aanzien van de grote inzet van Wal-
ther Schoonenberg voor de VVAB; 3. het 
bestuur met (a) de agendering van een eer-
der genomen ALV-besluit en (b) met de 
handelwijze rondom het dienstverband en 
de kandidatuur van Walther Schoonenberg, 
niet zorgt voor verbinding in de vereniging 
maar juist voor tweedracht; 4. dat het bestuur 
dusdoende onvoldoende bijdraagt aan de 
verwezenlijking van de statutaire doelstellin-
gen en dat de VVAB een nieuw, zakelijk be-
stuur nodig heeft dat zich richt op de doel-
stelling van de vereniging verzoekt de ALV 
het zittende bestuur collectief af te treden. 
En daarbij, met betrekking tot de orde van 
deze vergadering, dat er vandaag in ieder 
geval een voorzitter en nog twee andere be-
stuursleden worden benoemd.

NOTULEN
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Ook Coumou dringt erop aan vandaag een 
beslissing te nemen. Hij wijst op een brief 
van het bestuur in Het Parool van de afgelo-
pen dagen, waaruit zijns inziens heel duide-
lijk blijkt dat het bestuur kiest voor compro-
missen, ook ten aanzien een belangrijk 
monument als het Amsterdam Museum. Dit 
komt volgens hem voort uit de te grote af-
vaardiging van ex-politici in dit bestuur. 
Hierbij gaat het dus niet om de tegenstelling 
tussen erfgoed en leefbaarheid, maar om de 
vraag of de vereniging bereid is ‘tot het 
gaatje te gaan’. De voorzitter antwoordt dat 
de vereniging altijd een activistische vereni-
ging zal zijn. ‘Alles wat wij de afgelopen jaren 
gedaan hebben, is in de jaarverslagen verant-
woord. Wij hebben nog nimmer kritiek ge-
kregen op het beleid en je kan ook helemaal 
niet zeggen dat wij niet tot het gaatje gaan.’ 

Uit een peiling blijkt dat de meerderheid 
van de aanwezigen de motie in stemming wil 
brengen. Wel wordt voorgesteld deze te laten 
behandelen door een andere voorzitter.

Els Iping ontraadt de motie. Zij vindt dat 
er nu wel erg hard geoordeeld wordt over 
het bestuur dat de vereniging het afgelopen 
half jaar gaande heeft gehouden. 

Roel Beugeling beveelt de motie juist aan. 
Hij herinnert in dit verband aan de brief van 
de heer Kramer in Het Parool van 8 septem-
ber, ‘die de VVAB op haar fundamenten 
heeft laten schudden’.

Robbert Klaver vraagt waarom Walther 
drie jaar geleden is weggestuurd en waarom 
hij nog drie jaar mocht aanblijven. 

Mirjam van het Hof vraagt wie er nog in 
het bestuur zitting wil nemen, als het zo’n 
vechtclub is.

Jos Otten vraagt zich af of er straks nog wel 
een bestuur is als deze motie wordt aangeno-
men. Aangezien de statuten niet voorzien in 
de instelling van een interimbestuur, stelt hij 
(opnieuw) voor een commissie van goede 
diensten in te stellen. Zelf stelt hij zich daar-
voor beschikbaar. Op verzoek van Lucy 
Snoeker leest de verenigingssecretaris voor 
wat hierover in de statuten staat: ‘bestuursle-

den worden benoemd, geschorst en ontsla-
gen bij besluit van de Algemene vergade-
ring’. Verder dient het bestuur tenminste uit 
drie personen te bestaan, van wie alleen de 
voorzitter in functie wordt gekozen.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich 
natuurlijk neer zal leggen bij het besluit van 
de ALV. ‘Als de motie wordt aangenomen, 
zal het bestuur voorlopig demissionair zijn, 
d.w.z. dat het overleggen zal organiseren 
over hoe het bestuur kan worden aange-
vuld.’ Naar aanleiding hiervan merkt Govert 
Janssen op dat als alle voorgestelde bestuurs-
leden worden gekozen, er straks drie nieuwe 
bestuursleden zijn: ‘een weliswaar klein, 
maar rechtsgeldig bestuur’.
Vervolgens wordt de motie in stemming ge-
bracht en aangenomen met 73 stemmen 
voor en 52 tegen. Naar aanleiding hiervan 
schorst de voorzitter de vergadering, zodat 
het bestuur zich kan beraden.

Na de schorsing geeft het bestuur aan dat 
het drie kandidaten heeft voorgedragen, 
onder wie Dick van Kuijk, die reeds in het 
bestuur zat. Dick van Kuijk trekt zich echter 
terug vanwege het feit dat hij zojuist is weg-
gestemd en merkt op dat hij ook stopt met 
de werkgroep Waakhond. Daarnaast is Wal-
ther Schoonenberg kandidaat gesteld op 
voordracht van meer dan 150 leden.
De kandidaten krijgen de gelegenheid zich 
voor te stellen.

Govert Janssen, kandidaat-voorzitter, ver-
telt dat hij sinds zijn studietijd actief is op 
erfgoedvlak en diverse functies heeft vervuld 
binnen verschillende erfgoedorganisaties in 
het Rijk van Nijmegen. Met de zittende en 
de kandidaat-bestuursleden kan hij goed 
overweg, ook met Walther, die al heel lang 
betrokken is en zijn verdiensten heeft. Joost 
Smiers geeft aan dat hij bang is dat de be-
oogde voorzitter de vereniging terug zal 
voeren tot het stenen erfgoed. Janssen ant-
woordt dat de vereniging zijns inziens pri-
mair een erfgoedorganisatie is, maar dat het 
voor het behoud daarvan ook belangrijk is 
aandacht te besteden aan de balans.

Noordam licht toe dat er nog een punt aan 
de overwegingen ontbreekt, namelijk het 
feit dat de goedkeuring van �nancieel jaar-
verslag nu opnieuw is uitgesteld. Daarnaast 
zou hij aan de eerste overweging nog willen 
toevoegen dat het bestuur de heroverweging 
van de waardering van een oud-bestuurslid 
prominent op de agenda heeft gezet in 
plaats van het andere punt waar we het van-
daag eigenlijk allemaal liever over zouden 
willen hebben, namelijk het ontslag van 
Walther. ‘Er wordt nu wel gezegd dat hij niet 
is ontslagen, maar afgaande op het feit dat 
hij zich kandidaat heeft gesteld en de coïnci-
dentie hiervan met zijn vertrek als be-
leidsmedewerker, begrijpen we allemaal dat 
hier toch iets meer aan de hand is dan een 
�jne ontslagregeling waar niets over mag 
worden gezegd. Een kandidatuur, waar bo-
vendien ook zoveel steun voor is. Gegeven is 
namelijk dat Walther onmisbaar is voor deze 
vereniging. Ik heb dit zelf ook ondervonden. 
Ik heb drie jaar lang in het bestuur gezeten 
en ben met hem mee geweest naar de recht-
bank en naar de Raad van State. Hij is degene 
die het werk doet voor de vereniging; het 
bestuur zou dit moeten onderkennen en de 
strijd moeten opgeven.’ Het gaat hem ook 
niet om Walther Schoonenberg, maar om 
het feit dat het bestuur hier tweeslachtig 
mee is omgegaan. Dit besluit is drie jaar gele-
den genomen, maar hij heeft wel nog drie 
jaar lang aan tafel meegepraat en nu zegt 
men dat hij weg moet. Dat kán gewoon niet. 
En waarom wordt er niet op een behoorlijke 
manier afscheid van hem genomen? Daar-
naast constateert hij dat er geen vervanging 
voor hem is. Drie jaar geleden is er een ont-
slagbesluit genomen en pas nu staat er een 
vacature op de site. – De voorzitter antwoordt 
hierop dat de sollicitatiegesprekken op de 
rol staan. 
Noordam besluit met de oproep deze discus-
sie nu een keer af te ronden. Hij attendeert 
er nog op dat de vereniging al een half jaar 
lang geen voorzitter meer heeft, waardoor 
het bestuur de vereniging niet meer rechts-
geldig kan vertegenwoordigen. Volgens de 
statuten moeten er bovendien nog tenmin-
ste twee andere bestuursleden worden be-
noemd.’

Paul Hendriks: ‘Dit is het moeras van de 
voorgeschiedenis. De weg vooruit is de vraag 
of wij een activistische monumentenzorg 
willen of niet. Laten we eerst die vraag beant-
woorden. Vervolgens kan het bestuur zich 
beraden of het zich hieraan wil aanpassen.’ 
In reactie hierop antwoordt de voorzitter dat 
er duidelijk behoefte is over de koers te dis-
cussiëren. ‘Dit bestuur heeft beleid gemaakt. 
Als u dat beleid wilt veranderen, kunnen we 
dat in een nieuwe ledenvergadering aan de 
orde brengen.’
Ook geeft hij aan dat als de ALV meent dat 
dit bestuur moet worden weggestuurd, het 
daar gehoor aan zal geven. Desalniettemin 
stelt hij voor deze motie uit te stellen aange-
zien de vergadering het verhaal van het be-
stuur niet kent. 

Hans Tulleners merkt op dat hij het volste 
vertrouwen heeft in de beoogde voorzitter 
en stelt daarom voor gewoon door te gaan. 
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Nijmeijer en Victor Beekman. In totaal zijn 
133 stemmen uitgebracht op Yifat Levron, 
waarvan 17 blanco, 95 voor en 21 tegen. Op 
Govert Janssen zijn 131 stemmen uitge-
bracht, waarvan 13 blanco, 98 voor en 20 te-
gen. Op Walther Schoonenberg zijn 138 
stemmen uitgebracht, waarvan 8 blanco, 92 
voor en 38 tegen. Hiermee zijn alle drie de 
kandidaten benoemd tot het bestuur, Govert 
Janssen als voorzitter.
De nieuwe voorzitter bedankt de aanwezigen 
voor het in hen gestelde vertrouwen. ‘Het 
bestuur is weliswaar klein, maar de onder-
linge verhoudingen zijn goed’. Hij be-
schouwt dit als een prima basis om verder te 
gaan en hoopt iedereen snel weer te zien, 
bijvoorbeeld op een excursie of borrel. Wan-
neer het bestuur is uitgebreid, zal een nieuwe 
ALV worden belegd. Wie belangstelling 
heeft voor een bestuursfunctie kan zich 
hiervoor aanmelden.

7. Rondvraag
Joost Smiers zou graag concreter willen 

horen hoe de komende periode wordt inge-
vuld; er is bijvoorbeeld nog geen penning-
meester. De nieuwe voorzitter antwoordt dat 
hij dit eerst wil bespreken met de andere 
bestuursleden. 

Fred Kramer merkt op dat hij eerder heeft 
aangegeven dat het bestuur demissionair 
zou aanblijven, maar dit kan hij niet waarma-
ken; het bestuur respecteert het verzoek om 
op te stappen.

Roel Beugeling vraagt Rogier Noyon en 
Jos Otten of zij eventueel bereid zijn het 
nieuwe bestuur te adviseren. Otten is hiertoe 
bereid, Noyon echter niet.

Paul Hendriks adviseert een kort persbe-
richt te maken voordat er allerlei indianen-
verhalen de ronde doen.

De nieuwe voorzitter geeft aan dat hij blij is 
met de uitslag van de vergadering. Hij be-
dankt de oud-bestuursleden voor hun inzet 
en bijdrage aan de vereniging en besluit de 
vergadering.                 

J.O.

Foto’s: Wim Ruigrok

Paul Hendriks merkt op dat hij de opmer-
kingen over Walther en zijn echtgenote on-
gepast vindt. ‘We zijn in een soort moeras 
terechtgekomen. De centrale vraag is willen 
we weer een activistische monumentenzorg-
vereniging zijn of niet?’

Jos Otten vraagt aan Walther Schoonen-
berg zich als kandidaat terug te trekken. Hij 
is bang dat het niet zal werken als hij be-
stuurslid wordt. Schoonenberg antwoordt 
dat er al lange tijd problemen zijn binnen 
het bestuur en niet alleen vanwege hem. ‘Ik 
heb me kandidaat gesteld omdat ik vind dat 
er iets moet veranderen aan de huidige 
koers; we moeten terug naar de doelstelling. 
Als bestuurslid krijg ik bovendien een andere 
rol.’ Daarnaast merkt hij op dat hij de verkie-
zing van Govert en Yifat steunt. Yifat is een 
bekwaam (restauratie)architecte en Govert 
heeft zich met succes ingezet voor het be-
houd van Etty Hillesum-huis.

Guido Hoogewoud, redacteur Binnen-
stad, merkt op dat hij bijzonder ontsteld is 
over het verzoek van Jos Otten, dat hij be-
schouwt als broedermoord. Walther heeft in 
veel procedures een belangrijke rol vervuld 
en zich gewoon eerlijk kandidaat gesteld.

Eveline van Nierop: ‘We hebben drie ex-
cellente kandidaten. Laten we daarmee be-
ginnen en dan verder zoeken.’

Judikje Kiers, directeur van het Amster-
dam Museum, spreekt de hoop uit dat het 
komende bestuur respectvol met elkaar en 
met de binnenstad om zal gaan.

Fred Kramer geeft aan dat hij graag nog 
het standpunt van het bestuur toe zou willen 
lichten. ‘Wij hebben een enorm respect voor 
Walthers inhoudelijke kwaliteiten en had-
den het hierbij ook gelaten als hij zich niet 
kandidaat had gesteld.’ Hij legt uit dat Wal-
thers kandidatuur in de voordracht wordt 
geplaatst in het teken van de continuïteit, 
maar dat uit de speciale ‘zoom’-bijeenkomst, 
waarin Schoonenberg zijn standpunt heeft 
toegelicht aan degenen die hem hebben 
voorgedragen, blijkt dat hij inzet op een ver-
andering van de koers. De huidige koers is 
echter vastgelegd in het Beleidsplan en de 
Taakopvatting van het bestuur.

Sjoerd Soeters: ‘Dit is toch gewoon buiten 
de orde? Het bestuur is afgezet en we zijn 
onderweg naar een nieuw situatie. Daarbij 
past niet dat het oude bestuur uit frustratie 
en rancune zijn standpunt nog eens toe-
licht.’ Fred Kramer antwoordt dat het be-
stuur denkt dat het gewoon niet goed is als 
Walther zo’n machtspositie krijgt en dat hij 
dit graag nader zou willen toelichten. Uit de 
zaal komt echter gemor over het feit dat het 
bestuur nog steeds achter de tafel zit en 
wordt erop aangedrongen een andere verga-
dervoorzitter aan te wijzen. 
Hierop wordt in stemming gebracht of de 
vergadering de verklaring van het bestuur 
nog wil aanhoren. Uit de stemming blijkt 
echter dat de meerderheid over wil gaan tot 
de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. 
Aldus geschiedt.

Na een pauze doet Guido Frankfurther ver-
slag van de bestuursverkiezing. Behalve uit 
hemzelf bestond de stemcommissie uit Betty 

Yifat Levron is werkzaam als zelfstandig ar-
chitecte, vooral in de Amsterdamse binnen-
stad. Zij vindt het erfgoed heel belangrijk en 
heeft ervaring met de welstandscommissie 
en de monumentenadviseurs van M&A.

Walther Schoonenberg geeft aan dat dit 
voor ons allemaal een moeilijke vergadering 
is. ‘Centraal staat echter de vraag wat voor 
vereniging we willen zijn. Het bestuur heeft 
in de uitnodigingsbrief aangegeven dat het 
brede afwegingen wil maken op het gebied 
van erfgoed en andere belangen. Een keuze 
voor mij is daarentegen een keuze voor een 
meer principiële opstelling ten aanzien van 
het behoud van het erfgoed. De afgelopen 
jaren is de VVAB teveel gepolitiseerd en zijn 
voor mij slopend geweest. Tijdens een be-
stuursvergadering heb ik een keer mijn be-
heersing verloren. Ook is gezegd dat ik niet 
goed kan samenwerken met de politici bin-
nen het bestuur. Dat is waar. Het is echter 
niet zo dat ik het onderwerp van de balans 
niet belangrijk vind. Wij hebben hier alleen 
verschillende opvattingen over. De wijze 
waarop dit onderwerp in de statuten staat 
verwoord komt in wezen voort uit een ste-
denbouwkundige visie: in reactie op de mo-
dernistische opvatting waarin men verschil-
lende functies van elkaar wilde scheiden, 
wordt een evenwicht bepleit tussen wonen, 
werken en recreëren.’ Joost Smiers: ‘Dit 
klinkt als de profeet die teruggaat naar de 
bron, maar de tijden zijn veranderd. De 
leefbaarheid is inmiddels net zo belangrijk 
als het gebouwde erfgoed.’ Schoonenberg 
antwoordt dat het hem erom gaat dat de 
vereniging het probleem van de balans van-
uit een speci�eke invalshoek benadert, na-
melijk als erfgoedorganisatie. ‘Daarin on-
derscheiden we ons ook van de bewoners 
organisaties die zich voor de balans inzetten.’

Door een ander lid wordt opgemerkt dat 
er nu een valse tegenstelling wordt geschetst 
tussen erfgoed en balans: ‘ook op dat laatste 
vlak moeten we bereid zijn tot het uiterste te 
gaan’. Naar aanleiding hiervan merkt Els 
Willems op dat leefbaarheid voor iedereen 
iets anders betekent. Zij vindt het goed terug 
te gaan naar de kern.

Rudolf Rijpkema geeft aan dat de vereni-
ging teveel een duiventil is geworden van 
oud-politici. Els Iping, oud-bestuurslid, geeft 
hierop aan dat zij het bizar vindt dat haar als 
bewoner wordt verweten dat zij ook politiek 
bedrijft. Verder merkt zij op dat dit bestuur 
wordt verweten dat het een vechtbestuur zou 
zijn, maar dat degene die vocht Walther 
Schoonenberg was, niet de mensen achter 
de tafel.

Yellie Alkema voegt hieraan toe dat Wal-
ther heel deskundig is en een grote bijdrage 
heeft geleverd, maar dat zij het niet juist acht 
dat hij nu aangeeft dat de VVAB teveel is ge-
politiseerd, aangezien zij, evenals Els en 
Fred, destijds door Walther zelf voor het be-
stuur zijn gevraagd. Daarnaast merkt zij op, 
‘over belangenverstrengeling gesproken’, 
dat Walther en zijn vrouw beide lid zijn van 
het bureau. Door zijn verkiezing zal hierdoor 
een merkwaardige verhouding ontstaan. 
Ook is zij bang dat als het bestuur aftreedt, 
de VVAB in duigen zal liggen. 
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