OPENINGSTIJDEN 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

AUGUSTUS 2015

AGENDA

Uitgelicht: De Piopino van Mycophilia

Zaterdag 22 augustus 13.30 uur

In de tentoonstelling Proef Noord is de paddenstoel
Pioppino te zien, prachtig gefotografeerd door Iris
van Vliet. Piopino is de Italiaanse naam voor Populier
Leemhoed. De paddenstoel heeft een nootachtige smaak
en is lekker als garnering of in salades. De Pioppino is het
paradepaardje van Mycophilia. Een innovatief bedrijf dat
schimmelculturen ontwikkelt, onderzoekt en kweekt voor
consumptie.

Fietstocht Waterlandse
Zeedijk Oost
Onder leiding van onze gids
Jaap Lekkerkerker fietst u op
de Waterlandse Zeedijk richting
het oosten. De fietstocht duurt
ongeveer 3 uur.

Zondag 23 augustus 17.00 uur
Workshop door Pluk de Stad
Eetbare wilde planten herkennen
in het Vliegenbos, na afloop
“wildplukhapjes”.

Vrijdag 4 september 13.30 uur
Proeverij Noord-Amsterdamse
Jenevers.
Pieter Verhoeven van The Golden
Arch drinkt voor.

De paddenstoel Pioppino

www.museumamsterdamnoord.nl

Vanaf februari 2014 is Mycophilia gevestigd aan de
Distelweg in Amsterdam Noord. In vijf voormalige
zeecontainers kweken Wouter en Marijke Hassink ruim
1000 kg paddenstoelen per week met behulp van een
klimaatsysteem dat zij zelf hebben ontwikkeld. De
zeecontainers staan op een voormalig industrieterrein
aan het IJ aan de Distelweg achter het New Energy
Dock, een broedplaats voor duurzame en innovatieve
bedrijven. In hun laboratorium in Utrecht worden de
schimmelculturen ontwikkeld.
Een bijzonder project van Wouter en Marijke was een
opdracht van het innovatienetwerk. Ze werden gevraagd
om iets te doen met het restafval (de schalen) van de
garnalenindustrie. Want zeventig procent van de garnaal
is niet eetbaar, maar heeft wel de smaak van de garnaal.
Zonde om daar niets mee te doen. Wouter liet tijdens het
onderzoek de garnalenschalen samenvoegen met granen
en schimmels. Na het rijpen leverde dit een kaasachtige
substantie op, rijk aan eiwitten.
Een nieuw project van Mycophilia is een crowdfunding
project. Je kunt een bedrag inleggen, en in ruil daarvoor
krijg je elke week verse paddenstoelen. Zie op hun
website www.mycophilia.nl of volg ze op Facebook.
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Een woord van dank: Zonder hulp vaart niemand wel.
Wanneer een tentoonstelling eenmaal is ingericht slaken de samenstellers een zucht van
verlichting. De voorbereiding van idee tot het eindresultaat neemt in de regel één tot anderhalf
jaar tijd in beslag. Als het idee geboren is, wordt eerst vooronderzoek gedaan, vervolgens
wordt het plan ingediend bij het museum en al dan niet goedgekeurd. Waarna een globaal
projectplan geschreven wordt waarmee het museum op zoek kan gaan naar subsidiegevers en
sponsors.
Dan begint het. De eigenlijke research, het bronnenonderzoek aan de hand van een
analyseschema, het schrijven van een storyline, indelen van hoofdthema’s, schrijven van
teksten en het zoeken naar passende objecten. Daarboven komt niet in de laatste plaats, de
vormgeving: hoe worden objecten en tekst in de beperkte ruimte van een museum geplaatst
zodat de bezoekers een helder en overzichtelijk beeld krijgen van het thema?
Museum Amsterdam Noord heeft slechts een kleine collectie. Voor
Proef Noord hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het archief
van het Historisch Centrum Amsterdam Noord.
We werden gesteund bij onze zoektocht naar bruikbare bronnen, we
kregen veel praktische tips en voor de tentoonstelling mochten we
gebruik maken van hun fotoarchief.
Met de Oudheidkamer Oostzaan hebben we ook heel plezierig
samengewerkt: naast diverse objecten zoals een originele melkbus
en een eierkist mochten we ook uit hun archief veel foto’s gebruiken.
Lisa van Doorn en Marianne Wiesenekker

De oudste straat van Amsterdam Noord
De Laanweg aan de zoom van de van der
Pekbuurt is de oudste straat in Noord als we de
Waterlandse zeedijk buiten beschouwing laten. De
straat heeft een paar markante bewoners gehad.

Ajax
Op 18 maart 1900 werd in Cafe Oost-Indie
in de Kalverstraat 2 in Amsterdam werd een
nieuwe voetbalclub opgericht: “Football Club
Ajax”. De club sloot zich vervolgens aan bij de
Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB) en huurde
voor de thuiswedstrijden een veldje in Amsterdam
Noord. Eerst in de polder en later wat dichter bij
de pont op de Laanweg. In 1907 vertrok de club
naar de Middenweg.
www.museumamsterdamnoord.nl
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Detail Kaartblad No.348, Amsterdam II.
Verkend in 1892. Bron Beeldbank
Amsterdam, Laanweg bij pijl)
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Dus de bewoners van de van der Pekbuurt kunnen zich ook beroemen op het feit dat ze op de
voormalige Middenstip van het Ajaxveld wonen. (bron: www.ajax.nl)

Nescio
De schrijver van onder andere de onvergetelijke verhalen als “Titaantjes” en ” Dichtertje”
Nescio, een pseudoniem van J.H.F. Grönloh (1882-1961), verhuisde in 1907 naar de Laanweg.
Eerst in het bovenhuis van Villa Maria Catharina, Laanweg 61, het laatste huis van de straat.
Hij schreef er zijn verhalen over zichzelf, zijn vrienden en hun idealen. Grönloh ging graag in
de avond even naar het Tolhuis om te genieten van het uitzicht op de stad. Later verhuisde hij
naar Villa IJdam, Laanweg 53, waar hij tot 1926 blijft wonen. De huizen zijn in de jaren ‘60
van de vorige eeuw afgebroken.
Bron Maurits Verhoeff in Ons Amsterdam, 2013

Laanweg 51 -53
(beeldbank Amsterdam)

Bouwtekening van Villa Maria Catherina
Laanweg 57-61 (beeldbank Amsterdam)

Fietstocht
Fietstocht Waterlandse Zeedijk – Oostelijke Richting
(± 3 uur) op zaterdag 22 augustus o.l.v. onze ervaren gids Jaap Lekkerkerker
De Waterlandse Zeedijk fungeert als rode draad. We volgen de dijk tot voorbij het Kinselmeer.
We fietsen door Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp en Zunderdorp. Onderweg wordt er
verteld over de architectuur, het landschap en de geschiedenis van Waterland.
Kosten € 10,- p.p. De betaling kunt u contant voldoen bij de start van de excursie. Helaas kan
er niet gepind worden.Duur van de excursies is 2,5 tot 3 uur. Vertrek voor de fietstocht om
13.30 uur vanaf het Museum, Zamenhofstraat 28A.
Wilt u mee? Laat het ons weten. U kunt zich opgeven bij Jaap Lekkerkerker via
wandelenfietstochten@museumamsterdamnoord.nl

www.museumamsterdamnoord.nl

3

info@museumamsterdamnoord.nl

NIEUWSBRIEF

AUGUSTUS 2015

Evenementen bij de tentoonstelling Proef Noord
Tot en met 13 september kunt u nog naar de tentoonstelling Proef Noord. Mis het niet!
Zondag 23 augustus – 13.30 uur Workshop door Pluk de Stad. Eetbare wilde planten
herkennen in het Vliegenbos, na afloop “wildplukhapjes”. Deelname € 7,50 p.p.
Vrijdag 4 September – 17.00 uur Proeverij Noord-Amsterdamse Jenevers.
Pieter Verhoeven van The Golden Arch drinkt voor. Deelname € 7,50 p.p.
Aanmelden: proefnoord@museumamsterdamnoord.nl en voor meer informatie
www.museumamsterdamnoord.nl
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