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Ja, er is een ‘nieuw normaal’ voor onze vereniging in zicht!
Dit voorjaar leidde de voormalige voorzitter Theo Kersten de nieuwsbrief
in met de kop: Is er een ‘nieuw normaal’ in zicht voor Ons Amsterdam?
Het antwoord is Ja! Tijdens een online vergadering met de vrijwilligers
op 2 december jl. zijn een aantal besluiten genomen waarmee het
‘nieuwe normaal’ voor onze vereniging werkelijkheid wordt.
Ondanks het feit dat er licht aan de horizon is met de start van de vaccinatie zal het nog maanden duren voordat het ‘oude normaal’ teruggekeerd zal zijn. Dat betekent dat we, zoals beschreven in de oktober
brief naar de leden, activiteiten op een andere wijze zullen gaan organiseren. Geen fysieke lezingen vooralsnog, maar lezingen online. En zodra
dat weer kan, wandelingen/excursies met behulp van een app op uw
mobiel waarmee de gids ondanks de 1,5 meter toch kan communiceren
met de deelnemers.

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

www.onsamsterdam.info
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druk bezig met een inventarisatie welke lezingen die vanwege de beperkende corona maatregelen niet door konden gaan alsnog als online
Amsterdam boeken aangeboden
lezing kunnen worden aangeboden. De eerste online lezing vanuit de Ons mede-lid mevrouw De Zwartregio Noord met als titel ‘de Stelling van Amsterdam’ staat gepland voor Kraakman wil de collectie boeken
2 februari a.s. Daarover krijgt u in een later bericht per email nadere over Amsterdam van haar overleinformatie.
den man opruimen. Ongeveer twee
meter op de plank, oud maar ook
Regelmatige communicatie
recent tot zeven jaar geleden.
Dankzij een snelle email service zullen we u geregeld voorzien van een Vraagprijs Euro 25,- te doneren aan
Nieuwsbrief en van berichten voor komende online lezingen. Op deze Vereniging Ons Amsterdam.
manier kunnen we ons snel aanpassen wanneer veranderende omstan- Haar emailadres:
digheden daartoe dwingen.
nel.de.zwart@xs4all.nl
Voor wat betreft de wandelingen zullen we nog even geduld moeten
hebben want we kunnen niets plannen totdat de beperkende maatregeKnipsels over Amsterdam
len voldoende worden versoepeld.
De heer Louman heeft een halve
Ik heb inmiddels alle vrijwilligers persoonlijk via telefoon en video bellen eeuw lang krantenknipsels etc.
gesproken en gezien. Het is duidelijk dat iedereen het sociale contact over Amsterdam verzameld. Nu
node mist nu er al zolang geen fysieke bijeenkomsten hebben plaatsge- zo'n 50 mappen, beslaat 1,5 meter.
vonden. Dit signaal geeft wel aan welk een belangrijke functie onze ver- De verzameling is toegankelijk
eniging voor de leden heeft. Ik ben onder de indruk van het enthousias- m.b.v. de zakatlas voor Amsterdam
me waarmee men weer aan het werk wil gaan en dat heeft ons als be- en een inhoudsopgave. Bijvoorstuur gesterkt onze schouders er onder te zetten om in het ‘nieuwe nor- beeld in map 17 zit 15A1 t/m
maal’ de vereniging weer tot leven te brengen.
15A2. Welke serieuze A'damWij danken u allen voor uw geduld dat het afgelopen jaar op de proef is
gesteld. Het bestuur wenst u ondanks alle belemmeringen toch vrolijke
feestdagen en een (knalvrij) Oud en Nieuw. Laat 2021 het begin zijn
van het ‘nieuwe normaal’ voor de vereniging.
Bert Kreber, voorzitter

liefhebber wil zijn verzameling
overnemen?
Zijn emailadres:
johan.louman@planet.nl

Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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De Cursus-lezingen door Wendeline Dijkman
via ZOOM
Alle lezingen op woensdagen.
20 januari, 19.30 uur (reservedata: 26 en 27 januari), onderwerp: Hoogbouw in Amsterdam, torens
rond het Amstelstation, Pontsteiger, Zuidas,
Sloterdijk en die er nog komen
3 februari, 19.30 uur (reservedata 10 en 11 februari), onderwerp: Hotels, recent geopend
17 februari, 19.30 uur (reservedata 24 en 25 februari), onderwerp: Zelfbouw en bouw van Collectieven
o.a. in de Buiksloterham, Amstelkwartier, Zuidoost,
IJburg
3 maart, 19.30 uur (reservedata 9 en 10 maart),
onderwerp: Gebieden in ontwikkeling
17 maart, 19.30 uur (reservedata 24 en 31 maart),
onderwerp: Duurzame bouw
Binnenkort komen er óók lezingen voor veel meer
‘kijkers’. In een komende email en op de website
gaat u hierover meer informatie ontvangen. U zult
zich op de gebruikelijke wijze voor deze cursus kunnen aanmelden.
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‘Online’ maakt lezingen vanaf 2021 mogelijk
De beperkende corona maatregelen hebben organisaties
wereldwijd gedwongen om over te stappen naar de
‘virtuele’ wereld, waar men elkaar via internet toch kan
ontmoeten en zaken regelen. Gelukkig maar, want anders waren we nog verder van huis geweest. Deze omslag vindt vertraagd nu ook plaats bij verenigingen, daar
alles te lang gaat duren om elkaar lijfelijk in grotere getale te ontmoeten.
Zo is het mogelijk een lezing ‘online’ te geven. De spreker is de ‘host’ van de virtuele bijeenkomst en nodigt zijn
toehoorders uit via een uitnodiging per email een verbinding te maken en zo deel te nemen aan de lezing. In die
email staat een ‘link’. Als je daarop klikt komt de verbinding tot stand; je ziet niet alleen de spreker maar ook de
andere kijkers. De spreker haalt op het computerscherm
een power point presentatie naar binnen als hulp bij het
geven van de lezing. Eigenlijk zoals in het echt ook gebeurt. Alleen het verschil is dat je de spreker en andere
deelnemers nu heel klein naast de power point presentatie op het scherm ziet staan.
Het aantal deelnemers is in principe onbeperkt. Hoe
meer deelnemers hoe onpersoonlijker het wordt, want er
kan dan eigenlijk geen interactie meer tussen deelnemers en spreker plaatsvinden. Daarom hebben wij voor
de onlinecursus van 5 lezingen over de ‘Gebouwen in
Amsterdam’, die gepland staat vanaf 20 januari, gekozen voor niet meer dan 35 deelnemers. Er is dan wel persoonlijk contact mogelijk via beeld, spraak en de ‘chat’
functie met de spreker en met elkaar.
De verbinding via internet komt tot stand met behulp van
een softwareprogrammaatje. Er zijn er vele op de markt.
Wij hebben vooralsnog gekozen voor ZOOM, dat inmiddels door 150 miljoen mensen in de wereld wordt gebruikt.
In de uitnodigings-email of de bevestigings-email van
deelname wordt de ‘link’ toegestuurd. Je moet daar dan
op klikken om de verbinding via ZOOM tot stand te brengen. Je moet dan wel eerst het ZOOM programma op je
computer geïnstalleerd hebben of de betreffende app op
tablet of telefoon.

Kan je niet wachten en wil je het ZOOM-programma alvast downloaden, ga dan naar het artikel ‘Handleiding
ZOOM’ in deze nieuwsbrief op blz. 7-8.
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Wandelingen in zicht dankzij de
app Vox Connect
Wandelingen en excursies zijn een onmiskenbaar belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Deze activiteit wordt nog wel het meest
gemist sinds de lockdown dit onmogelijk
maakte.

Op dit ogenblik weten we nog niet wanneer wij
weer met de wandelingen en excursies zouden
kunnen starten. Maar een ding is zeker; zodra
de beperkingen versoepeld worden, staan we
in de startblokken.
De 1,5 meter afstand maatregel zal nog wel
een aantal maanden van kracht blijven, totdat
het merendeel van de bevolking is gevaccineerd. Deze maatregel vormt een belemmering voor het aantal deelnemers. Anders gezegd, het aantal deelnemers zou te klein zijn
om het financiële plaatje per wandeling rond
te krijgen als we geen oplossingen zouden
hebben.
Gelukkig is er onlangs een nieuw medium geïntroduceerd: de app ‘VOX Connect’: een app
die de gids en de deelnemers op hun mobiele
telefoon downloaden. De vereniging heeft een
abonnement afgesloten en betaalt twee tientjes voor elke dag dat er gebruik van gemaakt
wordt.
Met een speciale toegangscode van de vereniging logt de gids op de website van VOX in en
ontvangt een cijfercode.

De deelnemers loggen in met dezelfde cijfercode. De gids en deelnemers kunnen nu met
elkaar communiceren.
De VOX Connect werkt met het mobiele internet of een wifiverbinding. Batterij- en internetdata verbruik is laag, gelijk aan dat van een
telefoongesprek via WhatsApp.
Dat betekent dat, zodra het weer kan, zonder
investering en zonder gesjouw van kastjes er
wandelingen georganiseerd kunnen worden
voor 15 personen met inachtneming van de
1,5 meter afstand.
Voordat het zover is zal het bestuur eerst een
proefwandeling met dit VOX Connect systeem
maken.
We houden u op de hoogte!

Historisch Amsterdam
In het Rijksmuseum te zien tot 10 mei 2021
de tentoonstelling over historisch Amsterdams met stadsgezichten en prenten en tekeningen uit het dagelijks leven. Je ziet onder
andere de eerste vogelvluchtkaart van de
stad door Cornelis Anthonisz. uit 1544 en de
loterijprent van de Oude Kerk uit 1558.
Daarnaast zijn er afbeeldingen van de Dam,
stadspoorten, vestingwerken en de landelijke
omgeving van de stad te zien. Van het dagelijks leven zijn er voorbeelden van bijzondere
papierknipkunst en tekeningen van de Amsterdammer Jacob de Vos Willemsz. (17741844).
De werken die je kunt zien komen uit de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Dit is een zelfstandige vereniging die in 1858 opgericht met als doel
het verzamelen en bestuderen van Nederlandse voorwerpen van geschiedenis en
kunst. De verzamelingen worden sinds 1885
gehuisvest in het Rijksmuseum en zijn zeer
divers van aard: van waaiers tot wapens en
van meubels tot munten. Informatie:
https://www.rijksmuseum.nl/
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Bezoek ons op het internet !
www.onsamsterdam.info
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De voordelen van een lezing met
‘Livestream’
Regio Oost had voor half november een fysieke
lezing voorbereid met maximaal 30 aanwezigen
om eens uit te proberen hoe een en ander veilig zou kunnen plaatsvinden met behulp van
een door hen ontwikkeld protocol.
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Als zo’n proef met ‘livestream’ slaagt, overwegen
we meer lezingen met ‘livestream’ te ondersteunen. We kunnen dan ook in de toekomst van deze ‘nieuwe technieken’ profiteren, wanneer het
“oude normaal” weer van kracht is. Lezingen
met ‘livestream’ zouden een extra swing aan onze vereniging kunnen geven.
Immers, leden die de deur niet uit willen of kunnen om naar de lezing toe te gaan zullen toch de
lezing kunnen volgen, maar dan thuis.
Oproep deelname werkgroep: het bestuur is op
zoek naar een of twee leden uit elke regio die
een werkgroepje willen vormen onder leiding
van de voorzitter om ‘livestream’ in de vereniging tot leven te brengen. Zie apart artikel in deze nieuwsbrief op blz. 5.

Aan de Surinaamse grachten
Het bestuur wilde van deze gelegenheid gebruikmaken om de lezing als proef ’live’ uit te
zenden ‘streamen’ naar de leden thuis. Iedereen zou de lezing dan vanuit huis kunnen zien
en volgen (z.g. livestream). Een camera neemt
de beelden in de zaal op, van de spreker en de
andere aanwezigen en ‘streamt’ deze via het
internet naar het computerscherm thuis. Je kan
het een beetje vergelijken met een live TV uitzending.
Via een speciale techniek komt de power point
presentatie van de spreker scherp op het computerscherm in beeld, terwijl je toch ook de zaal
blijft zien.
Helaas heeft Oost dat project na de invoering
van scherpere corona maatregelen niet meer
kunnen uitvoeren.
Zodra een versoepeling van de corona maatregelen het toelaat, zou het bestuur alsnog zo’n
proef willen houden. Onderzocht moet worden
welke regio bereid is zo’n fysieke lezing met
een beperkt aantal deelnemers te organiseren.
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In Museum van Loon te zien t/m 2 maart 2021
de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten
– Van Loon & Suriname (1728 – 1863). Een
openhartige tentoonstelling over de werking van
de Amsterdams-Surinaamse plantage-economie
in de 18de en 19de eeuw. Voor het eerst belicht
het museum hiermee de connectie tussen Suriname en de familie Van Loon in de 18de en 19de
eeuw. Via verhalen van acht historische personages – van slaafgemaakten in Suriname tot
welgestelde consumenten in Amsterdam – wordt
een gedeelde geschiedenis verteld. Nazaten van
deze historische personen reflecteerden in de
tentoonstelling op hun gemeenschappelijke
verleden. Bij de tentoonstelling is een publicatie
verschenen. Informatie:
https://www.museumvanloon.nl/

Oproep deelname in Werkgroep
‘Livestream’
Voor de uitleg wat ‘Livestream’ precies inhoudt wordt verwezen naar het artikel ‘De
voordelen van een lezing met Livestream’ in
deze nieuwsbrief op blz. 4.
Het bestuur is op zoek naar een of twee leden uit elke regio die een werkgroep willen
vormen onder zijn leiding om de ‘Livestream’
operatie in de vereniging tot leven te brengen. Je hoeft geen kennis van zaken te hebben over dit onderwerp, alleen affiniteit met
computers in het algemeen. Je leert de rest
vanzelf.

Er is contact met een gespecialiseerd bureau
dat de apparatuur aanlevert en installeert
om een ‘live’ uitzending te maken van een
fysieke lezing met maximaal 30 deelnemers.
Op die manier kunnen de overige leden thuis
vanaf het computerscherm de lezing ‘live’
volgen.
Behalve dat het bureau de apparatuur levert,
is het de bedoeling dat het bureau tijdens de
opbouw stap voor stap uitlegt hoe een en ander werkt. Er is niet alleen een camera op
statief nodig, maar ook een microfoon voor
de spreker, een tweede microfoon voor vragen uit de zaal, een switcher die de aansluiting verzorgt vanuit de laptop van de spreker
naar livestream Youtube voor de power point
presentatie en een monitor, waarop je de
beelden die gemaakt worden kan volgen en
bijstellen.
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Het is de bedoeling dat de leden die zich
hebben aangemeld voor de werkgroep
enkele uren voordat de lezing begint ter
plekke aanwezig zijn om te zien en te horen hoe de apparatuur wordt opgebouwd.
Ruimschoots voor de datum waarop de
proeflezing plaatsvindt zal de voorzitter de
werkgroep bijeenroepen als voorbereiding
op de proeflezing. Na de proeflezing zal er
een evaluatievergadering worden gehouden. En indien de proef geslaagd is, zal de
werkgroep het project verder uitrollen en
ondersteunen in de regio’s.
Geef u op door een email te sturen naar:
voorzitter.onsamsterdam.info@gmail.com
en tel. 0646286488.
Het bestuur rekent op uw steun.

Clipper Stad Amsterdam
De indrukwekkende clipper Stad Amsterdam ligt t/m eind maart 2021 bij Het
Scheepvaartmuseum en is toegankelijk. Let op! Voor de Clipper moet apart
een tijdslot worden gereserveerd in het
museum zelf. Op woensdag en zondag
van 11.00 - 16.00 uur. laatste tijdslot om
15.30 uur.
Informatie:
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/

Bezoek ons op het internet !

www.onsamsterdam.info
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Martine Cornelisse
Albrecht Dürerstraat 10
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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.

Van Goghs brieven
In het Van Goghmuseum tot en met 10 januari 2021 ‘Je liefhebbende Vincent’. Van Goghs mooiste brieven.
Vincent van Gogh was niet alleen kunstenaar, maar ook een gepassioneerd briefschrijver. De brieven
zijn een belangrijke bron om Vincent van Gogh als mens beter te begrijpen. Hij schreef over onderwerpen waarmee iedereen zich kan identificeren, zoals zijn visie op het leven, zijn worsteling met eenzaamheid en zijn behoefte aan liefde en verbintenis.
In de tentoonstelling zie je een selectie van ruim 40 brieven in combinatie met wereldberoemde schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh zoals De slaapkamer, De aardappeleters en De zaaier.

Het Van Gogh Museum bezit het grootste deel van de brieven – meer dan 800 – die Vincent van Gogh
schreef, de meeste aan zijn broer Theo. Vanwege hun kwetsbaarheid worden deze documenten slechts
zelden getoond. Informatie: https://www.vangoghmuseum.nl
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Hoe kan ik ZOOM installeren en verbinding maken?
ZOOM-installatie
Er zijn instructie video’s op www.youtube.com waarin wordt uitgelegd hoe je ZOOM op je computer of tablet kunt installeren. Gaat het om een computer of laptop toets dan in bij de zoekfunctie van YouTube de tekst ‘Installeren ZOOM’ en ga naar de eerste video om die te bekijken. Heb je een tablet doe dan hetzelfde maar toets in bij de zoekfunctie van YouTube de
tekst ’Zoom installeren op IPad’. Als verdere ondersteuning geven we je hieronder nog de volgende aanwijzingen:’
In het geval van een laptop of computer moet er een klein programma (software) van de website
gedownload worden. Klik op: https://zoom.us/download en u komt op de website van ZOOM voor
de download onder ‘ZOOM Client for Meetings’.
Er wordt nu eerst een installatie programma geïnstalleerd waarvan u het bestand linksonder in het
scherm ziet verschijnen. U klikt daarop en het ZOOM-programma wordt geïnstalleerd
Aan het einde van de installatie, wordt gevraagd naar uw naam, email adres en het aanmaken van
een wachtwoord. De naam die u invoert is ook de naam die wordt getoond bij uw beeld tijdens de
online lezing. Voer deze gegevens in en het programma is geïnstalleerd.
U kunt het programma uittesten door op het ZOOM-programma te klikken of op het icoontje met
blauwe videocamera dat onderaan het scherm staat. Zie afbeelding op blz. 8. ZOOM opent zich, u
klikt op ‘New Meeting’ en u komt zelf in beeld.
Bij een tablet of Ipad moet de software via een app gedownload worden. Druk op de app ‘App Store
of Google Play’ en toets in bij ‘zoeken’: ‘Zoom Cloud Meetings’. Zodra de software geïnstalleerd is,
wordt er gevraagd naar uw naam, email adres en het aanmaken van een wachtwoord. De naam die
u invoert is ook de naam die wordt getoond bij uw beeld tijdens de online lezing. Voer deze gegevens in en het programma is geïnstalleerd.
Om elkaar via ZOOM te kunnen zien moet uw computer/laptop/tablet of IPad wel voorzien zijn van
een ingebouwde webcam (camera) die automatisch aangaat op het moment dat er verbinding
wordt gemaakt. Tablets en IPads hebben dat automatisch. Laptops en computers ook, tenzij u over
een oudere computer/laptop beschikt, waarin mogelijk geen ingebouwde webcam zit. U kunt een
externe webcam voor een paar tientjes aanschaffen bijvoorbeeld bij Mediamarkt en die dan met
een kabeltje via de USB-poort aansluiten op de computer/laptop.
wij raden u aan bovengenoemde installatie van de software uit te voeren ruime tijd voordat er een
ZOOM-verbinding voor een online lezing moet worden gemaakt.
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ZOOM-verbinding maken
Hieronder wordt beschreven hoe u na de installatie een verbinding kan maken voor het deelnemen aan een online lezing.
ZOOM verbinding op PC/laptop
Klik op de link (in blauw) in de email die u ontvangt. Hebt u ZOOM geïnstalleerd, dan opent ZOOM
zich vanzelf.

Klik op ‘Join Meeting’. De software zal de verbinding opstarten.
Klik op de blauwe knop: ‘Join with video’. Uw krijgt het videobeeld te zien.
Klik vervolgens op de blauwe knop: ‘Join with Computer Audio’. U krijgt nu geluidsverbinding.
U bent nu verbonden voor de online lezing.
ZOOM verbinding op tablet/IPad
Klik op de link (in blauw) in de uitnodiging-email. Hebt u ZOOM geïnstalleerd, dan opent de App
van Zoom zich vanzelf.
Klik op ‘Join Meeting’. De software zal de verbinding opstarten.
Klik op de blauwe knop: ‘Join with video’. Uw krijgt het videobeeld te zien.
Klik vervolgens op ‘Call using Internet Audio’. Uw hebt nu ook geluidsverbinding.
U bent nu verbonden voor de online lezing.
Handleiding ook op de website.
Bent u onverhoopt de nieuwsbrief kwijtgeraakt, dan kunt u altijd de handleiding terugvinden op
de website van Vereniging Ons Amsterdam.
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