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Nieuwe “Stadslandschappen van Noord” 
Sigrid van Essel: 5 februari tot en met 7 maart 2010

In het kader van de opdracht van het Stadsdeel om de veranderingen 
in Noord in beeld te brengen, heeft Sigrid van Essel opnieuw 

een aantal prachtige 
houtskooltekeningen 
en olieverfschilderijen 
gemaakt. We zijn 
erg verguld met de 
mogelijkheid u die 
weer in Museum De 
Noord te kunnen laten 
zien. Vanaf vrijdag 
5 februari zijn ze te 
bewonderen, maar 
de officiële opening 
is (vanwege de 

welverdiende vakantie van Sigrid) op vrijdag 12 februari 2010 om 
17.30 uur in het Museum. 
Tevens zal een film te zien zijn van Misha van Berkel over de 
“Veranderingen in Noord”. 
Zie ook www.sigridvanessel.nl.

 

Bericht voor nieuwe lezers
Aangezien de verzendlijst van onze maandelijkse Nieuwsbrief weer 
een flinke uitbreiding heeft ondergaan, nog eens uw mogelijke 
relaties met het Museum op een rij.

Lezers van de Nieuwsbrief
Zij ontvangen (vrijwel) maandelijks een Nieuwsbrief met de 
belangrijkste ontwikkelingen in en rond het Museum. Indien zij de 
Nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, volstaat een mailbericht 
dienaangaande aan info@museumamsterdamnoord.nl.
Lezers wordt expliciet gevraagd zo nodig te reageren op de inhoud 
van de Nieuwsbrief en/of ideeën voor het Museum in te dienen. 

Vrienden van Museum De Noord
Vrienden zijn mensen die de activiteiten van het museum een extra impuls willen geven door 
jaarlijks een bijdrage van € 25,- of meer over te maken op ING 2362093 t.n.v. MAN
Museum Amsterdam Noord. Vrienden worden voor elke opening van een tentoonstelling en de 
Nieuwjaarsreceptie uitgenodigd en ontvangen een Vriendenpas waarmee ze jaarlijks gratis eenmaal 
toegang hebben en een gratis lezing of excursie kunnen meemaken. 
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Opening tentoonstelling ‘Stadslandschappen van Noord’ 
vrijdag 12 februari 2010 om 17 uur
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Elk jaar organiseert de Vriendenvereniging voor leden een relevant cultureelhistorisch uitje.
Wie zich in februari of maart 2010 opgeeft als Vriend, ontvangt gratis het nieuwe boekje
“Een kleine geschiedenis van Amsterdam-Noord” (normale prijs: € 4,-). 

Vrijwilligers van Museum De Noord
Een museum kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Gelukkig voelen enkele tientallen, jongere en 
oudere mensen zich betrokken bij Museum De Noord. Zij vervullen rollen als gastheer/gastvrouw, 
tentoonstellingsopbouwer, excursieleider, meedenker over het beleid, centrale trekker van een 
tentoonstelling, onderzoeker, bibliothecaris, beheerder van de Museumwinkel, verzorger van de 
Nieuwsbrief, lid van het bestuur van de Stichting. Maar er zijn meer rollen te vervullen en bij 
uitbreiding van de activiteiten hebben we ook meer mensen nodig. 
Wie belangstelling heeft: bel op (06 3097 5602) of mail (hjcras@hetnet.nl). 

Sponsors van Museum De Noord
Sponsors zijn (vertegenwoordigers van) ondernemingen met gevoel voor historisch erfgoed, 
kunst en cultuur, die een bijdrage daaraan willen geven om het leefklimaat in het stadsdeel te 
verbeteren of te vervolmaken. Naast het Stadsdeel dat ons naar vermogen steunt, is het aantal 
sponsoren langzaam groeiende. Een sponsor hoeft niet een heel evenement te financieren (hoewel 
daartegen geen bezwaar is), maar kan ook door een affiche of een stoel op het (toekomstig) 
terras te adopteren, een belangrijke bijdrage leveren. Voor belangstellenden: 06 3097 5602 of 
hjcras@hetnet.nl.

Cursus Huizenonderzoek Buiksloot, Nieuwendam, Schellingwoude en 
Ransdorp

Het Stadsarchief - thans gevestigd in dat prachtige gebouw aan de Vijzelstraat, ooit de Nederlandse 
Handel Maatschappij - geeft regelmatig interessante cursussen. Maar nu is een cursus in de 
aanbieding die speciaal de in Noord geïnteresseerde liefhebber/onderzoeker moet interesseren. 
Bij de annexatie van bovengenoemde gemeenten door Amsterdam in 1921 is een en ander mis 
gegaan bij de overdracht van de archieven. Daardoor is het niet altijd gemakkelijk onderzoek te 
doen naar huizen en families van voor die tijd. Het Stadsarchief heeft getracht dat recht te trekken 
en biedt de volgende cursus aan. Advies: snel aanmelden, anders is de cursus vol!

NIEUW! Huizenonderzoek in het (voormalig) landelijk gebied van Amsterdam 
Het Stadsarchief beheert niet alleen de oude archieven van Amsterdam, maar ook die van de 
(voormalige) landelijke gemeentes rond de stad. Huizenonderzoek in deze gebieden is vaak 
ingewikkeld en vraagt om een specifieke benadering.
Het betreft met name de archieven van Sloten, de Watergraafsmeer, Weesperkarspel, de 
Bijlmermeer en de Waterlandse dorpen Nieuwendam, Buiksloot, Schellingwoude en Ransdorp. 
Sinds enkele jaren zijn ook de archieven van Nieuwer-Amstel (Amstelveen) en Ouder-Amstel bij 
het Stadsarchiefondergebracht.
In drie lessen leert u aan de hand van voorbeelden uit deze dorpen uw weg vinden door de 
beschikbare archieven.
Het programma bestaat uit:
Inleiding, huisnummering en bevolkingsregisters
Kadaster, kwijtscheldingen en andere akten
Kaarten, bouwtekeningen, foto’s, tekeningen en prenten. Gelegenheid tot vragen.
Tijdstip: zaterdagmiddagen van 12.00-14.00 uur.
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Data: van 10 april t/m 24 april 2010, in totaal 3 lessen
Locatie: leslokaal Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32
Kosten: € 40,- voor de gehele cursus, inclusief lesmateriaal. Gaarne voldoen voor 26 maart.
Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15.
Informatie: Pieter Flinkenflögel: pflinkenflogel@stadsarchief.amsterdam.nl

“Een kleine geschiedenis van Amsterdam-Noord”
Zoals getrouwe bezoekers van het Museum weten, wordt het gebied dat we tegenwoordig 
Amsterdam-Noord noemen, al ruim duizend jaar bewoond. Archeologisch onderzoek heeft 
daarvoor bewijzen aangeleverd. Ons stadsdeel is daarmee het oudst bewoonde stadsdeel. Er zijn 
zelfs deskundigen die veronderstellen dat de vissershutten op de plek van het tegenwoordige 
Victoriahotel, die als eerste bewoning van Amsterdam gelden, zijn neergezet door mensen die 
vanuit de Volewijk het IJ overstaken. 
Het boekje “Een kleine geschiedenis ...” neemt dit als uitgangspunt en beschrijft in korte trekken de 
geschiedenis van Noord in relatie tot de directe omgeving gedurende de afgelopen tien eeuwen. 
Het is in eigen beheer uitgegeven, geschreven door Henk Ras, van foto’s voorzien door Ron de 
Muijnck en vormgegeven door Carmen Flagiello, die vanuit Agora Europa ook voor de productie 
heeft gezorgd. 
Het is voor € 4,- te koop in het museum. Wie in februari of maart Vriend wordt, krijgt het gratis. 
Misschien een aardig presentje voor uw jarige buurman/vrouw of collega?

Excursies in voorbereiding
Hoewel we de barre winter van 2009/10 nog niet definitief achter de rug hebben, gaan we ons wel 
voorbereiden op lente en zomer, waarin we wandel- en fietsexcursies plannen. 
Een kleine, inmiddels ervaren groep van excursieleiders gaat de fiets- en wandelroutes opnieuw in 
kaart brengen. Maar we kunnen ons voorstellen dat er onder u dames en heren zijn, die ook zo’n 
route zouden willen gaan doen als excursieleider. Dat betekent mogelijk een overleg, een keer 
meerijden met een ervaren excursieleider, een keer samen met de ervaren collega een toer maken 
en vervolgens enkele keren per seizoen beschikbaar zijn voor een groepje fietsers of wandelaars. 
Wie hier als vrijwilliger oren naar heeft, kan een keer voor een overleg afspreken. Bel 06 3097 
5602 of mail hjcras@hetnet.nl. 

Museumwinkeltje
We hebben tijdens de afgelopen feestmaand (dat was dus december) enige ervaring opgedaan met 
het winkeltjesfenomeen in de vorm van de Kerstmarkt. Dat is aardig gelopen. Zowel wat betreft de 
verkoop als wat betreft het aantal bezoekers. We zijn daar niet ontevreden over en dat betekent dat 
we de komende tijd een winkeltje gaan opbouwen, waarin zowel kunstzinnige producten als leuke 
hebbedingetjes en praktische voorwerpen (wat dacht u van een paraplu als u niet op regen hebt 
gerekend?) een plaats krijgen. 
De vormgeving is in handen van Rooitske Jorritsma van “Hout van Noord”, die een opstelling 
maakt, geïnspireerd op de ouderwetse tobbe waarin onze voorouders - en misschien u ook nog wel 
- een bad namen. 
We roepen hierbij gaarne reeds de kunstenaars en ambachtsmensen op die leuke, soms kleine, soms 
grotere producten voor de verkoop in het museumwinkeltje willen aanbieden, hierover contact op 
te nemen. 
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Over de grenzen

Activiteiten voor het programma ‘Over de grenzen’ in Museum De Noord in samenwerking met 
Livius Onderwijs:
- Cursus Alexander de Grote

Docent: Jona Lendering; vier colleges, steeds op maandag; 29 maart, 12 april, 19 april, 26 april; 
tijd: 19.30 - 21.30 uur; prijs: € 95,00. 

- Lezing Oman
Door Sigrid van Roode, egyptologe; zondag 14 maart 2010, 16.00 - 18.00 uur, Toegang: € 5,00

Inschrijven: via 06 30975602 of hjcras@hetnet.nl

Jaarverslag 2009 

Vooraf
We beginnen deze terugblik op het eerste jaar van Museum de Noord met de gedachte om vanuit 
het verleden vooral ook naar de toekomst te kijken. Wij wensen u en onszelf veel geluk en vrede. 

Voorgeschiedenis
Aan de opening van Museum de Noord ging drie jaar denken en onderhandelen vooraf. Noord, 
het grootste en qua bewoning oudste stadsdeel van Amsterdam, had geen museum. Het had 
wel een Historisch archief, een Museumwoning en enkele Monumenten. Daarmee moest een 
samenwerkingscontact worden opgebouwd. Daarnaast werkten enkele honderden kunstenaars in 
hun eigen ateliers en broedplaatsen, maar konden niet over vaste expositieruimten beschikken. 
Ten slotte begonnen verscheidene reeds bestaande en nieuwe culturele initiatieven zich steeds 
duidelijker te manifesteren. 
Hoewel er discussie is geweest over het nut van een eigen museum voor Noord, nam het 
stadsdeelbestuur met zijn ambtenaren de beslissende stap. Het stelde de stadsdeelraad voor een 
waarderingssubsidie te verstrekken, hetgeen na ampele discussie werd aanvaard. Op vrijdag 3 april 
opende stadsdeelvoorzitter Rob Post het museum. 
Op initiatief van vormgeefster Peggy Osinga en haar tekstuele kompaan Anne de Hingh is de 
historische basis van Museum De Noord bij de opening vorm gegeven. In de ontvangstruimte 
staat een kast waarop een grote kaart van Noord is geprojecteerd. Bezoekers zoeken vaak de 
locatie van hun woning, om vervolgens de andere geografische aspecten van Noord te bekijken. 
Ze worden daarbij door de aanwezige gastvrouw/gastheer van het museum geholpen. Aan de 
hand van de kaart komt in het museum de oersituatie van de bewoning van het stadsdeel aan bod 
(Poppendam, gedateerd in het jaar 1000). Ook de nog steeds aanwezige landschappelijke structuur 
van veenriviertjes en loodrecht daarop gegraven sloten is erop aan te wijzen. 
De hoogtepunten van de duizendjarige geschiedenis van Noord staan in korte uitspraken op de 
raampjes van de stortbaden. Lijnen op de vloer geven aan waar de muurtjes van de twintigste-
eeuwse badhokjes stonden. 

Ideële achtergrond
In de dagelijkse praktijk van een museum wordt niet vaak gesproken over de maatschappelijke 
betekenis die het conserveren van het verleden en het aandacht geven aan kunst en cultuur voor 
de bevolking hebben. Hoewel we bij Museum De Noord ook niet dagelijks onze sociale rol en 
functie aan de orde stellen, beseffen we wel dat ons gemeenschappelijk verleden en de grote 
verscheidenheid aan hedendaagse manifestaties van kunst en cultuur bijdragen tot wat we sociale 
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cohesie noemen.  
Museum de Noord stelt zich dus ten doel om buurtverbindende activiteiten te ontplooien. Daarmee 
komen we op een aspect van de ideële achtergrond van ons werk dat nog sterk in ontwikkeling 
is. Feit is dat de bevolking van Amsterdam voor meer dan de helft van allochtone herkomst is. 
Dat is voor Amsterdam-Noord niet anders. Deze nieuwe Nederlanders wonen, werken en leven 
hier en vormen daarom een belangrijk deel van de potentiële bezoekers van ons museum. Hun 
geschiedenis, cultuur en kunstuitingen behoren tot ons gemeenschappelijke erfgoed. Het betrekken 
van de nieuwe Nederlanders bij de activiteiten van het museum behoort tot een spannend, moeilijk, 
maar uitermate interessant en noodzakelijk aspect van onze opdracht. Verderop in dit jaarverslag 
vindt u de eerste wapenfeiten op dit gebied. 

Huisvesting
We zijn gelukkig het voormalig Gemeente Badhuis op de kop van Vogeldorp van eigenaar Stichting 
Stadsherstel te kunnen huren. Het Badhuis uit 1919 is fraai gerestaureerd en fungeert als een van de 
topstukken van Agora Europa, de instelling die in Amsterdam nieuw gebruik van oude gebouwen 
propageert. 
Het Badhuis meet tien bij tien meter en is, evenals alle huizen in Vogeldorp, niet onderheid: het 
staat op een betonnen plaat. Breuken in die plaat doen het grondwater opstijgen, wat het pand zeer 
onderhoudsintensief maakt. Door een bouwmuur in het midden van het gebouw is het in tweeën 
gedeeld. De ene helft wordt gebruikt als ontvangstruimte met balie, keuken, grote kaart van Noord 
en winkeltje, terwijl de andere ruimte de grote expositiezaal is, waar ook lezingen, vergaderingen 
en recepties kunnen plaatsvinden. De bovenverdieping omvat twee kamers met aansluiting voor 
telefoon en internet. Ten slotte is er een vliering met verwarmingsapparatuur en enige opslagruimte. 
Alle ruimten van Museum De Noord zijn ook te huur; daarvan wordt met enige regelmaat gebruik 
gemaakt. 

Activiteiten
Bij de opening van het Museum in april lieten wij trots heden en verleden van Noord zien. 
Enerzijds hingen er de indrukwekkende schilderijen en houtskooltekeningen van de veranderingen 
in Noord. Deze waren in opdracht van het stadsdeel vervaardigd door Sigrid van Essel, een van de 
leden van de kunstenaarsvereniging Noordwaarts, gevestigd achter Vogeldorp. Daarnaast hingen de 
boeiende foto’s van Steye Raviez, ooit in 1978 in opdracht gemaakt, als tijdsbeeld van de mensen 
in Amsterdam-Noord. 
In juni introduceerden we tekeningen van allochtone vrouwen die onder leiding van de kunstenares 
Silvia Russell zijn vervaardigd in Buurthuis De Meeuw. Dat was een eerste contact met de groep 
van Nieuwe Nederlanders in het Museum. In het kader van de Open Atelierroute brachten we twee 
kunstenaars die geen te bezichtigen atelier hadden: de Irakese Khamin Amien met schilderijen van 
verwonderlijke kleurpracht in naïeve stijl geschilderd en boeiende karikaturen van filmhelden door 
haar zoon Renas Arif. Op initiatief van de kunstenaars werd het Museum verscheidene avonden 
druk bezocht door de Koerdische gemeenschap in ons land. 
In de zomer werd een bestaande tentoonstelling van Erfgoedhuis Zuid-Holland opgesteld. Het 
betroffen panelen over de vorming en ontwikkeling van Holland – een deel van Nederland dat 
immers pas in 1840 is opgedeeld in twee provincies. 
September was de maand van Noordwaarts 5. De actieve Stichting Noordwaarts van kunstenaars 
en andere beroepsmatig actieve mensen in de ateliers achter Vogeldorp hielden hun tweejaarlijkse 
open ateliermanifestatie. Voorafgaand aan en tijdens deze manifestatie hield Museum De Noord 
een expositie van kunstwerken van de deelnemers aan Noordwaarts 5, die door de bekende 
galeriehouder Frank Baas werd geopend. 
De tentoonstelling ‘Schilders van mijn Jeugd’ bracht de kunstenaars Henri de Haas en JanJaap 
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Stigter in een tentoonstellingsruimte bijeen. Ruim veertig jaar geleden had ik bij werkzaamheden 
in Noord met hen kennis gemaakt. Sindsdien was er altijd wel een vorm van contact via 
tentoonstellingen van hun werk geweest, maar nu deed zich de mogelijkheid voor hun boeiende 
kunstwerken samen te brengen. 
In december stond Museum De Noord in het teken van de Kerstmarkt, een initiatief van Marieke 
Hunze (Noordwaarts). Twaalf gekwalificeerde kunstenaars huurden een tafeltje om gedurende 
zes weken hun werk aan de bezoekers aan te bieden. Het was een boeiend experiment van mooie 
schilderijen, kunstzinnige sieraden, damestassen in de vorm van uniformpetten, verrassende 
keramiek en door fietsachterlichtjes opgelichte porseleinen schelpdieren. Het meest in trek waren 
metalen standaarden voor allerlei voorwerpen, uit oud papier vervaardigde nieuwe enveloppen en 
de Franse figuurtjes die in een Driekoningentaart worden verstopt. 
Naast de exposities zijn er lezingen gehouden en fietstochten en wandelingen door De Noord 
georganiseerd. Bovendien hebben we gaarne aangehaakt bij de jaarlijkse Open Atelierroute in juni 
en de Open Ateliers van Noordwaarts/Zamenhofstraat in september. 

Samenwerking met andere initiatieven
In het afgelopen jaar heeft de directie van Museum De Noord overleg gevoerd op veel plekken en 
in talrijke constellaties. In de lokale en stedelijke media zijn we enigszins bekend geraakt.  
We zijn lid van TIP en TOP en zijn prominent aanwezig als de historische clubs van Noord 
bijeengeroepen worden, bijvoorbeeld door de OBA (Bibliotheken). We kijken wat we over en weer 
voor elkaar kunnen betekenen. We zijn ook uitgenodigd bij de Cultuurtafel (waar rijp en groen 
kennismaken), doen mee aan het Midwinterfeest (verhalen door Tuin aan Zee vanuit de NDSM), 
hebben prettige relaties met de Noorderparkkamer, de Buiksloterkerk, ANGSAW, Heemkennis 
Kring Noord, de Herauten van Noord (Nancy Wiltink, verhalenvertelster) en we overleggen gaarne 
met de ambtenaren van het Stadsdeel. 
Met onze buren, het Bredero College, de volkstuin Buitenzorg en de bewoners en Eigenaren 
Vereniging Vogeldorp bestaan heel prettige relaties. Evenals met het Buurtcomite Vogelwijk, het 
buurthuis De Meeuw, vertegenwoordigers van de woningstichtingen Eigen Haard en De Key en 
de EWP, de Experimentele Werkplaats. De contacten met het Historisch Centrum, de HATO, de 
Ransdorper Toren en de Molen d’Admirael, die deels door dezelfde mensen worden beheerd, 
komen wat trager op gang, maar blijven veelbelovend. Er is een groeiend contact, door een door 
de OBA bijeengeroepen overleg en een door het Historisch Museum Amsterdam AHM belegde 
samenkomst, waarin men het plan van Buurtwinkeltjes uiteen heeft gezet. De buurtmusea kunnen 
hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Ook heeft het AHM een afscheidssymposium van een 
van de belangrijke medewerksters georganiseerd in het Zonnehuis in Noord, waarbij het thema 
buurtmusea centraal stond. 

Financiën
De kosten van de projecten van Museum De Noord worden in principe gedekt door bijdragen 
van bijvoorbeeld cultuurfondsen. Als die inkomsten er niet zijn, gaat een project niet door. 
Wat de exploitatie van het museum opbrengt, wordt ingezet voor het betalen van huur, energie, 
inventaris, onderhoud, administratiekosten en website. Het afgelopen jaar is aan de exploitatie 
bijgedragen door het Stadsdeel Amsterdam-Noord, woningstichting De Key, YM de Boer Advies 
VOF, MoleMann Mental Health Clinics en Hollandse Hoogte. Voorts hebben de bezoekers een 
toegangsprijs betaald, die bescheiden is gehouden (€ 3,-), sommigen hebben een vrijwillige 
extra bijdrage geleverd en voorts zijn er versnaperingen en snuisterijen verkocht. Tevens zijn De 
Vrienden van Museum De Noord in het leven geroepen. Deze ‘vrienden’ – het zijn er nu 144 
– betalen een jaarlijkse contributie van € 25,- of meer. 
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Werving Vrienden
We beginnen dit jaar met een intensieve campagne om meer Vrienden, sponsoren, en bezoekers te 
werven. De Nieuwsbrief wordt momenteel elke maand aan duizend adressen gestuurd. Daaronder 
zijn de eerdergenoemde vrienden. Overige geadresseerden worden in de nieuwsbrief aangespoord 
ook Vriend te worden. Voor de Vrienden van Museum De Noord wordt jaarlijks een speciale 
excursie georganiseerd. Bovendien worden Vrienden van harte uitgenodigd om mee te denken over 
de activiteiten van het museum. Aangezien er steeds meer cultureel engagement in Noord te vinden 
is, hebben we er het volste vertrouwen in dat het aantal vrienden dit jaar gestaag zal toenemen. 

Werving sponsoren
Waar in vroeger eeuwen koningen en keizers de rol van mecenas speelden voor de kunstenaars 
in hun omgeving, is die rol thans overgenomen door de overheid en een aantal ondernemers. Het 
besef dat cultuur, kunst, geschiedenis een belangrijke bijdrage levert aan het welbevinden van de 
burgers, is alom aanwezig. Sponsoring betekent niet dat iedere sponsor een hele voetbalclub of 
museum dient te onderhouden. Men kan beginnen met het sponsoren van een affiche of een stoel 
op het terras. Vele kleine sponsors maken samen een grote en wie weet, groeit de bijdrage ooit. 
Sponsoren worden geworven door vermelding in ons museum en op ons drukwerk. Sponsoren 
kunnen bovendien – afhankelijk van hun bijdrage – een of meer keren per jaar gratis gebruik 
maken van de museumruimten voor recepties of vergaderingen. Tegen gereduceerd tarief kunnen 
de sponsoren hun personeel of klanten een verhaal aanbieden dat wordt verteld door De Herauten 
van Noord. Voor groepjes bekenden van de sponsoren worden excursies door Noord georganiseerd. 

Toegang
Museum De Nood is geopend op vrijdagmiddag en in het weekend overdag. De toegangsprijs is 
€ 3,- en voor 65-plussers en houders van een Stadspas € 1,50. Verder zijn er leuke hebbedingetjes 
te koop in het museumwinkeltje. In het voorjaar zal naar verwachting het terras worden geopend, 
waar men van een consumptie kan genieten. 
 

Activiteiten in 2009 

Tentoonstellingen
April/mei: Sigrid van Essel: Veranderingen in Noord, schilderijen en houtskooltekeningen           

 en Steye Raviez: Amsterdam-Noord 1978, foto’s
Juni: Buurtverhalen: tekeningen van buurtbewoners o.l.v. Silvia Russel
Juli:  Koerdische kunst uit Noord
Augustus: Holland ze zeggen: over het ontstaan van Holland
September/oktober: Noordwaarts: selectie van werk van kunstenaars Vogeldorp
November/december: JanJaap Stigter en Henri de Haas: Schilders van mijn jeugd, schilderijen en 

aquarellen over veertig jaar verzameld en aangevuld met nieuw werk 

Lezingen
Henk Ras: Geschiedenis van Noord
Lia Vriend: Het Oer-IJ en de landschappelijke veranderingen rond Noord
Arjen Bosman: De Romeinse havenforten bij Velzen; beschrijving en achtergronden
Aaldrik Zaaiman: Architectuur Amsterdamse School in Noord
Henk van Nierop: Het verraad van het Noorderkwartier
Jona Lendering: De aanslag van Von Staufenberg op Hitler
Jona Lendering: De historische achtergronden van Sint Nicolaas
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Marian Veldman: De ontwikkeling sinds de vijfde eeuw van Sint Nicolaas tot Santa Claus

Fietsexcursies
Ron de Muijnck: Nieuwendam, IJplein en Vogelbuurt
Henk Ras: Noord om de Oost (Nieuwendam, Schellingwou)
Henk Ras: Noord om de West (Vogelbuurt, Buiksloot, Tuindorp Oostzaan)
Henk Ras:  Openbare kunstwerken in Noord
Aaldrik Zaaiman: Amsterdamse School architectuur in Noord

Gastvrijheid voor
Ambtenaren Stadsdeel Noord
Rabo Bank Amsterdam Markt Noord
Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing, Rotterdam
Openbare Bibliotheken Noord
Provincie Noord-Holland
Buurtgerichte medewerkers stadsdeel en woningcorporaties
Workshop schilderen Judith van Leeuwen
Kerstmarkt Kunstenaars uit Noord
Wintervertellingen (i.s.m. NDSM werf) 

Geplande tentoonstellingen 2010
Februari:  Sigrid van Essel: Stadslandschappen van Noord (schilderijen)
Maart:  Liesbeth Verhoeven: De schuilschuur van het Noordgevoel (tekeningen)
April:  Tentoonstelling en presentatie boek ELTA 1919
Mei:  tentoonstelling Opera aan het IJ die de voorstellingen Rhapsody (volwassenen) en De Kit Cat 

Club (voor jongeren van 11 tot 16) brengt
Juni:  Open Atelierroute: Overleven van de kunst
Juli: nog in te vullen
Augustus/september Houten Huizen
Oktober:  Week Geschiedenis, thema ‘water’
November/december: Duvekater en andere rituelen 

Voornemens 2011
IJplein/Vogelbuurt/Vogeldorp (Eigen Haard als initiator)
De zeven dorpen van Noord: geschiedenis en kunstenaars.
Winkeltjes toen, nu en in de toekomst  (i.s.m. Amsterdams Historisch Museum).
Nieuwe Nederlanders in Noord.
De ecologie van Noord. 

Voornemens 2012 en 2013
W.H. Vliegenbos, honderd jaar oud
ENTOS, honderd jaar geleden 
zie: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/noord/oudnoord/tolhuis/entos/ 

Dankwoord
Wij danken onze sponsors, onze Vrienden en onze bezoekers voor hun belangstelling en bijdragen. 
Wij danken onze collega-instellingen voor de hulp en steun die we mochten ondervinden. Wij 
bedanken in het bijzonder onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers die optreden als gastheer/
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gastvrouw, deskundig adviseur, sjouwer van tafels en stoelen, inrichter van tentoonstellingen, 
dweiler van vloeren, inkoper van koffie en thee, bestuurder, leider van excursies, verzender van 
de Nieuwsbrief en nog zo’n dozijn andere taken, kunnen we niet bestaan. Heel hartelijk dank 
daarvoor. 
Daarnaast zijn we heel gelukkig met de professionele ondersteuning die we hebben gekregen van 
Jacqueline Grandjean (Instituut voor Creatieve Intelligentie), Karen Drost (websitebeheerder), 
Cathy Leijs (vormgever), de Experimentele Werkplaats, Anne de Hingh en Peggy Osinga voor de 
vormgeving van de inrichting bij de opening, Nancy Wiltink van Tuin aan Zee en Herauten van 
Noord, Sylvia Fennis van de Open Atelierroute, Marieke Hunze als exponent van Noordwaarts, de 
kunstenaars van de Zamenhofstraat.  
Ten slotte een speciaal woord van dank aan Dick Weeda en zijn vouw Marian, die ons vele 
gebonden jaargangen tijdschriften en boeken over Amsterdam schonken en in bruikleen gaven. 

Het bestuur,
Henk Ras, voorzitter
Anna Hulzink, secretaris
Louis Zaal, penningmeester
Victor Lachmeijer, kandidaatbestuurslid

Sponsors

www.noord.amsterdam.nl    www.molemann.nl

       Woningcorporatie De Key

www.ymdeboeradvies.nl    www.dekey.nl

Eerste sponsor van een terrasstoel
Aan onze oproep in de vorige editie van de Nieuwsbrief om bijvoorbeeld een terrasstoel die  in het 
voorjaar op ons museumterras zal prijken te sponsoren, is tegemoet gekomen. Het doet ons groot 
genoegen dat onze medebewoonster van Amsterdam-Noord, Liesbeth List, als eerste een stoel voor 
het terras heeft geadopteerd. 
Wie volgt dit voorbeeld, opdat het terras binnenkort vol gesponsorde zitmeubelen komt te staan? 
Gaarne daarvoor overmaking van € 100,- op bankrekening 2362093 t..n.v. MAN Museum 
Amsterdam Noord, onder vermelding van “stoel”. 
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