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Is er een ‘nieuw normaal’ in zicht voor Ons Amsterdam?
Na een barre periode waarin er sociaal vrijwel niets kon en de vereniging noodgedwongen bijna in een winterslaap was, is er langzaam
weer wat meer mogelijk. Dat is zeer verheugend. We kunnen weer kijken naar wat er kan.
Maar het is ook lastig. Wanneer er niets mag, is het duidelijk: het mag
niet. Wanneer er sommige dingen onder bepaalde voorwaarden wel
mogen vereist dat aanpassingen en rijst direct de vraag: hoe ver kunnen en willen we daarin gaan. Wat nog een graadje verder bemoeilijkt
wordt omdat de voorwaarden voor wat wel en niet is toegestaan niet
vast staan. Voor dit moment min of meer wel, ja, maar het kan zo maar
wijzigen op grond van de situatie rond de corona en covid19 verspreiding. De kern van de voorwaarden waar we naar alle waarschijnlijkheid vooralsnog rekening mee moeten houden is de 1,5 meter afstand
eis. Voor ons ook de moeilijkste voorwaarde om altijd aan te voldoen.

De praktisch vragen waarvoor we als vereniging staan aan de activiteitenkant zijn bijvoorbeeld: gaan we lezingen organiseren voor bijvoorbeeld maximaal 30 aanwezigen? Of ook voor 20? Of 10? En gaan we
wandelingen voor maximaal 8 deelnemers of maximaal 6 of zelfs maximaal 4 deelnemers organiseren?
Naast de activiteiten zijn er ook aan de organisatorische kant van de
vereniging soortgelijke vragen te beantwoorden. Kunnen we verantwoord bestuursvergaderingen houden? En een algemene ledenvergadering of een werkgroepen vergadering? Zijn de vereiste accommodaties daarvoor beschikbaar? Gaan we daarbij meer of minder uitgebreid
gebruik maken van technische hulpmiddelen?

Houdt u onze website met informatie over het programma in de gaten.

www.onsamsterdam.info
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Belangrijke punten

• Onze lezingenavonden zijn op vier
Er is geen formule waarmee berekend kan worden wat we wel en wat plaatsen in de stad. In Noord, Zuid,
we niet moeten doen. Het gaat er om wat is verantwoord, wat past bij Oost en West. Tijdelijk opgeschort.
de vereniging en wat kan de vereniging, ook in technische zin, doen
om zich aan te passen. Het is duidelijk dat daarover verschillen van • Ook onze excursies zijn zeer inteinzicht zullen zijn.
ressant. Tijdelijk opgeschort.
We zullen op veel openstaande vragen een antwoord moeten vinden
wanneer we binnenkort het activiteiten pakket voor de eerste helft van • Zijn uw buurvrouw en buurman al
2021 gaan voorbereiden. Gewoon doorgaan zoals we dat voorgaande lid van onze Vereniging?
jaren deden is geen optie. We gaan nieuwe wegen en middelen vinden
en dat doen we met elkaar. Met gezamenlijke inzet moet het lukken • Uw familieleden zijn natuurlijk ook
om deugdelijk en verantwoord met zo min mogelijk beperkingen een welkom als lid.
activiteitenpakket voor te bereiden voor de eerste helft van 2021.
• Wij bestaan al 70 jaar en gaan nog
Die voorbereiding zal in het najaar van dit jaar moeten gebeuren. Wel- lang niet met pensioen!
bewust heeft het bestuur daarbij besloten de planning vergeleken met
voorgaande jaren enkele weken op te schuiven zodat het verschijnen
van het programmaboekje niet omstreeks de feestdagen valt, wat in
het verleden regelmatig leidde tot vertraagde bezorging van het programmaboekje bij de leden. De activiteiten voor de eerste helft van
2021 zullen daarom beginnen in februari.

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Ons Amsterdam

Algemene Ledenvergadering
We denken dat Belcampo, de bibliotheek in de Hallen, een goede mogelijkheid biedt voor de Algemene
Ledenvergadering. Als datum is daarvoor vastgesteld woensdag 28 oktober aanstaande, aanvang
20.00 uur. In de uitnodigingsbrief voor die vergadering wordt verduidelijkt hoe we voorbereiding en organisatie van de vergadering willen doen.
Experiment lezing in Oost in november
Uit de regio Oost kwam het voorstel om in het najaar als experiment een lezing te organiseren. Met
de ervaringen die we daarbij opdoen zullen we hopelijk beter kunnen beoordelen of de kwaliteit van
de lezingen onder het corona-regime voldoende is
om hiermee door te gaan. De organisatoren in Oost
hebben een geschikte locatie weten te vinden waarin de vereiste aanpassingen mogelijk zijn. We werken met de initiatiefnemers en organisatoren in
Oost samen om het experiment te laten slagen.
De lezing zal worden gehouden op maandag 16 november. U krijgt daarover meer informatie van de
organisatoren uit Oost wanneer de plannen wat verder zijn uitgewerkt en de uitnodigingen kunnen worden verstuurd.
Bekeken wordt of de technische mogelijkheden
(livestream, videoweergave) een zinvolle aanvulling
kan zijn op het lezingenprogramma.

kunst & cultuur,
historie & architectuur
Vrijwilliger gevraagd voor de cursus

In het halfjaarlijkse programmaboekje vindt u altijd een
uitnodigend overzicht om deel te nemen aan de vele lezingen en excursies die de Vereniging Ons Amsterdam
organiseert.
Een aparte activiteit daarin is de cursus “Kunst en Cultuur, Historie en Architectuur”, door deskundige sprekers, die elk halfjaar opnieuw een groot aantal deelnemers trekt.
Monique van Roode, samensteller van dit in het Joke
Smit college te verzorgen programma, is op zoek naar
een doortastende collega/vrijwilliger, die o.a. de vele toekomstige culturele en museale activiteiten in de stad wil
ontdekken en vorm wil geven voor presentatie in de cursus.
Iemand die communicatief vaardig is in het onderhouden
van een netwerk m.b.t. nieuwe tentoonstellingen, programmering musea, het theaterleven. Heeft u interesse?
Aarzel niet en neem contact met haar op via
moniquevroode@gmail.com of tel. 06-30584662

Schellingwoude

U krijgt een nieuwe lidnummer
Een praktisch punt tot slot: de vereniging heeft een
nieuwe ledenadministratie en een nieuw boekhoudsysteem. We noemen het, omdat het er toe leidt dat
alle leden een nieuw lidnummer krijgen. U ontvangt
daarover in het najaar meer informatie.
We kunnen de hand geleidelijk weer aan de ploeg
slaan en de vereniging heropstarten. Dat geeft energie maar het vereist ook energie en inspiratie. We
zullen beide nodig hebben. Namens het bestuur Stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Noord Esther Lagendijk kreeg dinsdag 16 juni het boek Schellingwoude
wens ik u allen een goede gezondheid.
aangeboden uit handen van Jeannette van der Stelt van
Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Het boek verTheo Kersten, voorzitter
scheen eind maart, inmiddels zijn er bijna 500 exemplaren verkocht.
Schellingwoude heeft grootse werken bij de voor- en de
achterdeur overleefd, zoals de aanleg van de Oranjesluizen, de brug en de ringweg. Toch heeft het zijn
eigenheid weten te behouden. Die eigenheid zal ook in
de toekomst moeten worden verdedigd. Voor bestelling
van het boek zie: www.hcan.nl
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Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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Van Thonet tot Dutch design
125 jaar wonen in het Stedelijk

Met de stadsplattegrond Rijksakademie op de
kaart, 150 jaar beelden in Amsterdam kun je
door Amsterdam dwalen op zoek naar de geschiedenis van de Rijksakademie. Zo’n 450
publieke werken van kunstenaars die de afgelopen 150 jaar aan de Rijksakademie waren verbonden, zijn in kaart gebracht. Hans Aarsman
heeft de vondsten uitvoerig onderzocht en een
aantal thematische paden uitgestippeld. De
kaart is te bestellen via: 150y.rijksakademie.nl

Works in color

Het Stedelijk Museum laat van 25 juli t/m 21
maart 2021 een ruime selectie van de beroemde collectie vormgeving zien. Al deze ontwerpen
zijn in de afgelopen 125 jaar baanbrekend en
actueel geweest. De tentoonstelling voert van
een van de oudste meubels in de collectie, een
bank van Thonet, langs stromingen als de Wiener Werkstätte, de Amsterdamse School en de
Scandinavische vormgeving, naar de opkomst
van plastic in de jaren 60, het kleurrijke Italiaanse Memphis design uit de jaren 80 en Dutch
design. Ook actuele onderwerpen, zoals duurzaamheid en de impact van de coronacrisis op
de vormgeving in Nederland komen langs. Vooraf online reserveren.

Nog tot 13 september in Foam het kleurrijke
werk van Vivian Maier in de tentoonstelling
Works in Color.
Vivian Maier werd voornamelijk bekend om
haar zwart-witfoto’s. In deze tentoonstelling zal
een onbekender deel van haar oeuvre te zien
zijn: ruim 60 kleurenfoto’s uit de periode 19561986. Veelal maakte Maier momentopnamen
van het dagelijks leven. De observerende blik
van Maier als een onbekende buitenstaander
en als vrouw is een belangrijke aanvulling op de
canon van de fotografie.
De foto’s tonen het straatbeeld van Chicago, mensen, objecten, billboards en winkeletalages. Vooraf online reserveren.

Video’s Stadsarchief
Wie nog niet de deur uit wil gaan, kan genieten
van mooie lezingen /programma’s van het
Stadsarchief via
www.youtube.com/user/StadsarchiefTV/videos
De video met Nanda Geuzenbroek en Harmen
Snel over de huidige vondelingententoonstelling
is zeer de moeite waard.
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Uiteraard is de tentoonstelling Vondelingen, Het
Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam
nog t/m 4 oktober in het Stadsarchief zelf te
zien. Reserveren is niet nodig.

Bezoek ons op het internet !

www.onsamsterdam.info
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De Stelling van Amsterdam
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Onze vereniging stelt zich ten doel de kennis over Amsterdam in de meest ruime zin te bevorderen. Dit doet
zij door middel van lezingen en excursies waarin facetten van de rijke culturele geschiedenis belicht worden.
Daarnaast besteedt de vereniging ook ruime aandacht
aan de ontwikkelingen in kunst, cultuur en architectuur
in onze mooie stad. De vereniging is opgericht in 1949
en telt momenteel 1445 leden.
Wilt u uw stad leren kennen? Word lid van Vereniging
Ons Amsterdam. Dé vereniging voor kunst & cultuur, historie & architectuur. De contributie bedraagt € 10,00
per jaar en wordt door middel van een automatische incasso geïnd.
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL61
RABO 0313 7435 17 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam.

In de tentoonstelling Vrouwen van Nieuw-West stappen
een aantal vrouwen naar voren die het verschil maken in
hun stadsdeel. Van bewoners die hier al veertig jaar wonen tot aan de jeugd, op zoek naar een plek in hun wijk.
Van koks tot boerinnen, van ballerina's tot voetballers.
Elke groep vertelt een eigen verhaal, samen vertellen ze
het verhaal van de Vrouwen van Nieuw-West. Tot en met
27 september.

Wie nog binnenactiviteiten wil mijden, kan goed
terecht bij het buitenprogramma van de Stelling
van Amsterdam. Zie voor de diverse activiteiten
de website: stellingvanamsterdam.nl

Amsterdam Museum
In het Amsterdam Museum drie bijzondere tentoonstellingen. Vooraf online reserveren.
In de tentoonstelling Bier - Amsterdam, stad van
bier en brouwers kom je alles te weten over de
lange weg die Amsterdams bier door de geschiedenis heen heeft afgelegd om in jouw glas
terecht te komen. Drink als afsluiter op de tentoonstelling het langverwachte Amsterdam Museum New England of Virgin IPA (0,5% alcohol)
bier in Museumcafé Mokum. Tot en met 1 november.
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Naar aanleiding van de grote antiracismedemonstraties in
Amsterdam presenteert het Amsterdam Museum de fototentoonstelling Black Lives Matter Amsterdam. De fototentoonstelling is samengesteld door conservator Imara
Limon van het Amsterdam Museum en Amsterdamse fotograaf Luciano de Boterman. De tentoonstelling toont
beelden die Luciano de Boterman tijdens de twee grote
antiracismedemonstraties in Amsterdam op de Dam op 1
juni en die in het Nelson Mandelapark op 10 juni 2020
vastlegde. Gratis toegankelijk op de binnenplaats.

