OPENINGSTIJDEN PER 1 FEBRUARI 2015:
Donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Museum
Amsterdam Noord

Zamenhofstraat 28A, 1022 AD Amsterdam, telefoon 06 8219 1182

NIEUWSBRIEF

MEI 2015
Laatste maand “Over de Brug”.

AGENDA
Zaterdag 23 mei 2015
Wandeling Vogeldorp
Samen met uw gids Jaap
Lekkerkerker wandelt u door
Vogeldorp.

Zondag 31 mei 2015
Tentoonstelling “Proef Noord”
Een expositie over de
voedingsindustrie in Noord: nu
en vroeger.

De laatste weken “Over de Brug” zijn aangebroken.
Dat het IJ en een brug geen gelukkige combinatie
is,bleek op 5 mei toen ook deze brug er niet kwam. De
tentoonstelling is op Eerste Pinksterdag voor het laatst te
zien.
De tentoonstelling is vorige week uitgebreid met een
prachtige originele litho van een van de 37 ontwerpen
van Jan Galman uit 1857: Amsterdam gelegen aan de IJzijde. Daniel van Grootheest, een enthousiaste bezoeker
van de tentoonstelling, had deze thuis aan de muur
hangen en heeft de prent voor de duur van de expositie
in bruikleen gegeven.

Advertentie

Museum Amsterdam
Noord zoekt vrienden
Meld u zich aan op de
vriendenpagina van de site.

Ook ik word Vriend

www.museumamsterdamnoord.nl

Originele litho Uitgegeven door Frans Buffa &Zn. te Amsterdam 1857.
Gelithografeerd en gedrukt door R. de Vries jr.

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels 77 ideeën
verzameld voor “de sprong over het IJ”. De laatste
fase in het besluitvormingsproces breekt aan. In deze
fase onderzoekt de gemeente welke combinaties van
oplossingen uit de catalogus kansrijk zijn. Het gaat om
oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn.
Gekeken wordt naar vervoerswaarde (hoeveel verkeer zal
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van de verbinding gebruik maken?), economische effecten en kosten. Op basis daarvan worden
oplossingen geselecteerd die verder onderzocht kunnen worden.
Deze zullen waarschijnlijk in juni 2015 aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Vanaf het
najaar volgen naar verwachting nadere studies. Waarschijnlijk in 2016 besluit de gemeente
welke oplossingen worden uitgevoerd.
Dat is nog even afwachten dus, maar volgende maand is er al een spannend moment als de
raad besluit welke ontwerpen nader uitgewerkt gaan worden. De catalogus met de ingezonden
ideeën is in het museum in te zien.

Poëzieavond
Tijdens de drukbezochte Poëzieavond droeg Thomas Möhlmann een speciaal voor Over de Brug
gemaakt gedicht voor:
Luchtbrug
Aan de overkant onder wolken
wacht de rest van de stad, slaat
zijn armen en waterwegen naar
ons uit, kronkelt in de zomer
knispert als het koud is, zendt
zijn drijvende liefdesbrieven
heen en weer over het IJ, graaft
zich ondergronds een weg naar jou
en mij, kruipt de laatste jaren steeds

Thomas Möhlmann die zijn gedicht voor
draagt tijdens de Poëzieavond.

maar dichterbij, hoeft daar alleen
maar roerloos voor te blijven liggen
onder de wolken voor de zon.
Vergeet de overkant!
Geef ons de wolken!

Nieuwe vaste exposities
Vanaf 31 mei is in de voorruimte van het museum een permanente expositie te zien van de
geschiedenis van Amsterdam Noord ‘Een vogelvlucht over 1000 jaar Noordelijke IJ-oever in
woord en beeld’. Ook de bovenruimte van het museum krijgt een vaste tentoonstelling over
het badhuis en Vogeldorp. Deze tentoonstellingen zijn door het bestuur i.s.m. het Historisch
Centrum Amsterdam Noord, dat hiervoor de foto’s geleverd heeft, ontworpen.
www.museumamsterdamnoord.nl
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Proef Noord
Vanaf 31 mei tot september zal de tentoonstelling over voedselproductie in heden en verleden
plaatsvinden
Een expositie over de voedingsindustrie in Noord: nu en vroeger. Er wordt veel meer gemaakt,
bewerkt, verbouwd en geteeld in Noord dan je op het eerste gezicht zou denken; nu en in het
verleden. Landelijk Noord was een lange tijd belangrijk voor de voorziening van melk in de
stad. Aan de IJ-oever was begin 20e eeuw ruimte voor de industriële bewerking van voedsel,
zoals in de Nederlandsche Plantenboterfabriek en in de dropfabriek van Möllenkamp. Op de
volkstuinen had men tijdens crisistijden ruimte voor de teelt van aardappelen en groenten als
broodnodige aanvulling op het wekelijkse menu.
Ook nu is er veel bedrijvigheid in Noord.
Zoals onder meer de vleeswarenfabriek van
Canter-Hergo, Brouwerij De Vriendschap
op het Melkwegterrein. Denk ook aan
de Chocolademakers, die het gehele
productieproces zelf in de hand hebben (van
cacaoboon aangevoerd per zeilschip tot de
productie van chocoladereep en transport
per bakfiets naar de verkooppunten).
In de tentoonstelling is hierover veel
informatie te lezen en zien. Op de expositie
worden onder meer allerlei gereedschappen
tentoongesteld die vroeger en nu voor de
voedselproductie werden gebruikt en wordt
werk van fotografes Rachel Corner en Iris
van Vliet getoond.

Bakker Kroes met knecht, deegbereiding 1955
Bron: Nieuwendam Monument aan de Noordelijke
IJ-oever, pagina 128
Collectie Historisch Centrum Amsterdam Noord

Houd onze e-flyer in de gaten voor evenementen bij deze tentoonstelling!
Deze tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en de
Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord).”

De mei wandeling
Met Jaap Lekkerkerker door Vogeldorp
Deze maand voert de wandeling niet ver
van het museum. Het voormalige badhuis is
onderdeel van het verhaal over Vogeldorp.
Het werd in 1918 gebouwd, samen met
Disteldorp als nooddorp voor 35 jaar.
1918: Badhuis, brandweerkazerne en administratiegebouw
Vogeldorp. (Bron: Beeldbank Amsterdam)

De wandeling is op zaterdag 23 mei om
13.30 uur. Duur c.a. 1 uur.

Kosten 5 euro. Aanmelden: wandelenfietstochten@museumamsterdamnoord.nl

www.museumamsterdamnoord.nl
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Buurtgeschiedenis, herinnert u zich deze nog?
Het is dit jaar alweer 35 jaar geleden dat op het verlaten
ADM terrein, waar nu de IJpleinbuurt het Festival of Fools
werd georganiseerd. Dit festival is de moeder van de
huidige festivalcultuur.
Jango Edwards was de drijvende kracht achter dit
festival dat klein begon in 1976. Daar waren de eerste
voorstellingen van Dogtroep te zien en theater in de
Spiegeltent en het Werktheater. Festivals als Oerol en de
Parade vinden daar hun oorsprong. Het blad “De oud
Amsterdammer” wijdde er vorig jaar een artikel aan.
Deze kunt u hier lezen: www.paper.oudamsterdammer.nl

Festival of Fools

Het festival vond plaats in de loodsen en op het terrein
van de ADM die daar in 1978 vertrokken was en
fuseerde met de NDSM, om niet veel later samen ten
onder te gaan. Behalve de straatnamen herinnert haast
niets meer aan de ADM. Het is de moeite waard om
online het museum van de NDSM te bezoeken.
1951 De imposante werf van de ADM
Linksboven de Meeuwenlaan

Amsterdam cultuur-historische vereniging
Dinsdag 12 mei 2015 om 20.00 uur. “Een meesterlijke geschiedenis” door René Valensa.
In een virtuele wandeling door de historische binnenstad van Amsterdam lopen we langs
kunstwerken van beroemde historische meesters die op de openbare weg of in openbare
gebouwen te zien zijn. Huize Antonius, Kamperfoelieweg 207 te Amsterdam (Noord).
Vrienden van Museum Amsterdam Noord krijgen op vertoon van hun vriendenpas 50%
korting en betalen € 2,50.
Woensdag 3 juni 2015 tot en met woensdag 1 juli 2015 van 20.00 tot 22.00 uur.
Zomerschool over de Tweede Wereldoorlog. Met docent Arjen Bosman. Kosten 60 euro
vrienden van het museum krijgen 10 euro korting.
Meer informatie over beide evenementen kunt u lezen op; www.amsterdamhv.nl

www.museumamsterdamnoord.nl
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Colofon
Tenzij anders vermeld:
Tekst: Paul Vonk
Redactie & Vormgeving: Ruud Slagboom
Fotografie:
		
		
		
		

Bron: Rachel Corner (foto pagina 1 links, fotoserie boeren van Amsterdam)
René Kieft (foto pagina 2)
Beeldbank Amsterdam (foto onderaan pagina 3 en foto bovenaan pagina 4)
Historisch Centrum Amsterdam Noord (foto bovenaan pagina 3)
ndsm-museum.nl (foto onderaan pagina 4)

Hoofd Sponsors
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