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Het was een zinderende zomer dit jaar, waar menig record werd gebroken, eerst
hittegolven, daarna een watertekort, een overvolle Amsterdam Pride
en een uitverkocht Grachtenfestival.
In september gaan we er weer een gezellige
maand van maken. Na het zomerreces beginnen weer veel roze initiatieven met hun
ontmoetingen.
In dit nummer vind je weer diverse cultuur
uitingen maar ook ontmoetingen voor
M|V|X in Amsterdam en omgeving.
Veel leesplezier!
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parfum zijn onbekend. De grachten zijn een
open riool waar ook slachtafval in geloosd
wordt. Zelfs de laatmiddeleeuwse neuzen
die wel wat gewend zijn, kunnen deze melange van stinkend volk en dito stad moeilijk
We hebben een paar aan.
hittegolven achter de rug en de zomer is net
De toenmalige heerser over een groot deel
voorbij. De klimaatverandering lijkt nóg harvan Europa, Keizer Karel V, brengt in dat jaar
der toe te slaan dan verwacht. Maar de zoeen staatsbezoek aan Amsterdam. Hij is met
mer van 1540, die was pas echt warm. Hoe
een groot gevolg op rondreis door zijn Habsde situatie in Amsterdam was, is vastgelegd
burgse Nederlanden. Op 13 augustus 1540
door raadspensionaris Van der Goes, die
arriveert hij in Amsterdam. En hij treft onze
verslag deed van het bezoek van Keizer Karel
stad op haar aller slechtst. Is normaal de
V aan de stad dat jaar. De keizer hield het na
stank van de grachten en het ongewassen
één snikhete doorwaakte nacht alweer voor
volk in de straten al niet te harden, in de zogezien hier.
mer is dit nog vele malen erger. En de ar-

arm? De zomer
van 1540, die
was pas warm!

me Karel is toch al niet in een al te beste stemming, aangezien hij een jaar eerder

In de nadagen van de late middeleeuwen
waren er nog geen klimaatdeskundigen.
Toch is er aardig wat bekend over de heetste
zomer ooit, in 1540. Heel Europa zucht dat
jaar maandenlang onder hitte en droogte.
Oogst mislukt, drinkwater is nauwelijks te
krijgen, ziektes tieren welig. En dan is er ook
nog eens een muizenplaag. Een kapelaan uit
Limburg houdt een dagboek bij en beschrijft
dat boeren op het land tijdens het maaien
dood neervallen door de hitte.
Veel Amsterdammers bezwijken aan een
zonnesteek, hartaanval of verontreinigd
drinkwater. Dit drinkwater komt uit de
grachten, sloten en putten. Erg onhygiënisch
en onsmakelijk. Van bacteriën heeft men
nog nooit gehoord, water koken om het
daarmee drinkbaarder te maken doet men
niet. De laatmiddeleeuwse Amsterdammer
wast zich niet, en zaken als deodorant en

onverwacht weduwnaar is geworden. Om
die reden draagt hij zwarte kleding, niet
handig bij tropische hitte. Volgens de overlevering is de keizer gek op bier en vlees, hedendaags barbecuevoer dat uitstekend samengaat met een hete zomer, zou je denken. Maar de keizer is even daarvoor bij een
bezoek aan Den Haag flink ziek geworden en
daar nog van herstellende. Erg hongerig en
dorstig is hij dan ook niet. Daarnaast bederven de hitte en de allesoverheersende stank
de eetlust.
Keizer Karel V logeert in het Wapen van
Embden aan de Nieuwendijk. Daar ligt hij
wakker van zomers nachtelijk Amsterdam:
hitte, herrie, stank en muggen. Als de volgende dag blijkt dat er nauwelijks enigszins
drinkbaar water te verkrijgen is, besluit de
vermoeide keizer de stad direct weer te verlaten om er nooit meer terug te keren.
Raadspensionaris Van der Goes beschrijft
het als volgt: 'Omdat 't Amsterdam die vier
elementen (lucht, water, aarde, vuur) gecorrumpeerd sijn, ende om te behoeden die
gesontheyt van Sijne Majesteit ende denge-

nen die hem volgen, ende water drincken
willen, 't welck 't Amsterdam yet en doecht
(deugt), ende veel sieck, ja de doodt
drincken souden mogen.' Kortom: Amsterdam is vies en ongezond, zorg dat je er zo
snel mogelijk weg komt.
De exacte temperaturen van de zomer van
1540 weten we niet, maar uit de beschreven
drooggevallen rivieren, vele bosbranden en
langdurige hitte en droogte kunnen we ervan uitgaan dat die zeker niet lager waren
dan tijdens onze huidige zomer. De hitte
houdt dermate lang aan dat het jaar 1540
vanaf dat moment de boeken in gaat als het
Grote Zonnejaar. Generaties zullen het hebben over die aller heetste zomer ooit, voor
moderne klimatologen is de zomer van 1540
ook nu nog een fascinerend ijkpunt. Het jaar
daarop is de zomer van 1541 er trouwens
één zoals nog vele Amsterdamse zomers zullen volgen: koud en nat.

Afb 1: Amsterdam omstreeks 1540.
Afb 2: Karel de Vijfde, van1505 tot 1555 keizer van
een groot deel van West-Europa, inclusief de Nederlanden. Sinds de dood van zijn echtgenote Isabella
altijd in het zwart gekleed. Deze rouw weerhield
hem er niet van her en der bastaardkinderen te verwekken, waaronder Juan van Oostenrijk, de latere
landvoogd van de Nederlanden.
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msterdammers
woonden nog nooit
zo groot als nu

Volgens het CBS heeft de
Amsterdammer per persoon gemiddeld
'maar' 49 vierkante meter woonruimte. Dat
is de minste woonoppervlakte van heel Nederland. Buiten Amsterdam ligt dit gemiddelde op 65 vierkante meter. Hoeveel vierkante meter had de Amsterdammer in voorgaande jaren en eeuwen?
Inwoners van grote steden wonen klein. Dat
is over de hele wereld zo, en in Amsterdam
is dat niet anders. Ook al blijkt uit de cijfers
van het CBS dat de huidige Amsterdammer
kleiner woont dan de rest van Nederland, hij
of zij woont nog steeds veel groter dan vele
andere grote stad-inwoners. In Londen is het
gemiddelde woonoppervlak per persoon 35
vierkante meter, in Hong Kong zelfs maar 5
vierkante meter. En ook al lijkt het alsof we
steeds minder ruimte hebben: we hebben
nog nooit zo groot gewoond als nu.

Lindengracht 238 rond 1890. Interieur van éénkamerwoning op de tweede verdieping met bewoners.
Uit het verslag van de woningbouwvereniging Jordaan N.V.: 'De beeremmer staat in een kast. Bewoners: man en vrouw ongeveer 50 jaar en vier kinderen thuis. Een jongetje van 6 en een van 10 jaar
De eerste Amsterdammers woonden rond
slapen op de grond, twee meisjes van 12 en 14 jaar
1200 in enkelvloerse huizen gemaakt van
slapen in de bedstede'

planken of gevlochten elzen- of wilzentakken. De huizen waren maximaal 10 meter
diep en 5 meter breed. De vloeren waren
van leem, geslapen werd er op gevlochten
matten. Centraal in de ruimte was een open
vuur onder een gat in het dak. Schoorstenen
waren nog niet uitgevonden, daardoor
ademden de bewoners permanent een hoeveelheid fijnstof in die nu ver boven de Europese fijnstofnorm zou komen. De uitvinding
van het rookkanaal in 1350 maakte het mogelijk om meerdere woonlagen te maken
zonder dat deze bovenste lagen last van
vuur en rook hadden. De Amsterdamse huizen bestonden de eerste eeuwen uit één

vertrek. Pas in de 15e eeuw kwam men op
het idee met een houten wand het vertrek in
tweeën te delen. Daarna ging het snel: de
aanleg van de grachten zorgde voor bouwkavels waar enkele -8,5 meter breed- of dubbele -17 meter breed- stadspaleizen gebouwd
konden worden van soms wel meer dan
1000 vierkante meter. Maar groot wonen in
een grachtenpand was voor weinig Amsterdammers weggelegd. De meesten woonden
op kleine etages in de Jordaan of de Oostelijke Eilanden en zelfs in hutjes aan de rand van
de toenmalige stad. Een etage delen met
meerdere gezinnen was heel normaal.

waar soms gezinnen van vijf personen in leefden.
Efficiënt ruimtegebruik: toilet midden in de keuken.
Krom Boomssloot, 1932

Op de website van de
gemeentelijke
dienst
Onderzoek, Informatie
en Statistiek (OIS) is
een opmerkelijke grafiek te zien met daarin
het aantal Amsterdamse woningen en het
aantal inwoners vanaf
Nieuwbouw uit 1900: 1900. Te zien is dat Amsterdam in 1959 meer
plattegrond van een te inwoners had dan nu -872.428 toen, nu zijn
bouwen gedeelde eta- het er 857.557- die
ge in de Borgerstraat
van 37 vierkante meter Tot 1934 waren er huizen die niet aangesloten op de
voor een gezin van vier

Er was geen stromend water, wassen deed men één
keer per week in
het badhuis, het toilet bestond uit een
zogenaamde beeremmer onder de
eettafel. Pas in 1880
werden de huizen
uitgerust met iets
dat leek op een
soort
badkamer
met toilet, maar de armste Amsterdammers
in bijvoorbeeld Jordaan of Waterloopleinbuurt zouden nog tot ver in de 20e eeuw gebruik maken van de beeremmer.
Was de Jordaan qua armoede al stockerend,
het kon nóg erger: in de zogenaamde Jodenbuurt achter het Waterlooplein was het aantal bewoners per woning het hoogst. Op Uilenburg werden woningen die eigenlijk gebouwd waren voor één gezin opgedeeld in
éénkamerwoningen van 25 vierkante meter

riolering hun behoeften deden in emmers die elke
avond geleegd konden worden in de langskomende
'boldootwagen'. Amsterdamse humor: Boldoot was
een eau de colognemerk.

woonden in bijna de helft minder woningen.
Amsterdam had in 1959 252.240 woningen,
momenteel zijn dat er 436.785. Dat houdt in
dat er in 1959 gemiddeld 3,4 Amsterdammers per woning waren, momenteel is dat
1,9 persoon per woning. De gemiddelde
grootte van een Amsterdamse woning was in
die tijd 60 vierkante meter. De Amsterdammer had toen dus nog geen 20 vierkante me-

ter woonoppervlak per persoon.
De laatste hand is gelegd aan de 90 meter
hoge Pontsteiger in de Houthaven. De architecten van het gebouw vertelden onlangs in
Het Parool over hun verbazing over de uitbundige wensen van de toekomstige bewoners: appartementen werden gekocht en
doorgebroken om nóg groter te maken, drie
of vier badkamers waren standaard en zelfs
het hebben van meerdere keukens was een
veelvoorkomende wens. Het penthouse van
de Pontsteiger spant de kroon wat betreft
luxe en overdaad: het meet 1440 vierkante
meter en werd in 2016 voor 16 miljoen euro
verkocht. Dit grootste en duurste appartement van Amsterdam bestond toen nog
slechts op papier, pas vorige maand is de
bouw voltooid.
Het grootste en duurste appartement van Amsterdam in aanbouw, februari 2018

O

ntmoeten, eten en
dansen

HET OPEN HUIS
Bilderdijkpark 12a
20:30 uur DE ZÓCIËTEIT – CULTURELE AVOND

VOOR IEDEREEN
KIJK OP ONZE WEBSITE OP
WELKE DATA ONDERSTAANDE
ONTMOETINGEN PLAATS VINDEN

W OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM

VOOR VROUWEN

DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
10:00 – 12:00 uur ‘t ROZE HART KOFFIE OCHTEND
DE POORT
Hugo de Grootkade 18-28
14:00 – 16:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP – OUDWEST

VROUW EN VAART
President Allendelaan 733
FLESSEMAN
10:30 – 12:00 uur FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST Nieuwmarkt 77
14:00 – 16:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP – CENDE RIETVINCK
TRUM
Vinkenstraat 185
12:00 – 14:00 uur ROZE DAMESSALON
HET SCHOUW
Dollardplein 1
RESTAURANT SZMULEWICZ
10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUBakkersstraat 12
WENDAM
14:00 – 17:00 uur CAFÉ ZILVER
DE VENSER
VROUWEN + ETEN
Berthold Brechtstraat 1
HOOFDKWARTIER
10:00 – 12:00 uur ROZE KOFFIE INLOOP – ZUIDHoofddorpweg 25
OOST
17:30 – 19:45 uur FEMTASTIC SOEP
ONTMOETINGSCENTRUM
GRAND CAFÉ RESTAURANT 1E KLAS
Stadhouderskade 89
Stationsplein 15
19:00 – 22:00 uur ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE
17:00 – 20:00 uur DINNERDATE FOR WOMEN
ONTMOETINGSCENTRUM
VROUWEN + DANSEN
Stadhouderskade 89
CAFÉ DE TROPEN
13:00 – 16:00 uur CAFÉ OKÉ
Mauritskade 64
20:00 uur WE UNITED DANCE PARTY
HET SCHOUW IJDOORN
IJdoornlaan 755
VOOR TRANSGENDERS
14:00 – 16:00 uur ROZE LEVENSKUNST gespreksCAFÉ DE KAT IN DE WIJNGAERT (+ maaltijd)
groep
Lindengracht 120
17:30 uur TRANSGENDER ONTMOETINGSAVOND
DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
DE IJSENDIJKER
14:00 uur ROZE SALON
van IJsendijkstraat 397 – Purmerend
20:00 uur TRANSGENDER NH ONTMOETINGSCAFÉ SAAREIN
AVOND
Elandstraat 119-hs
17:00 – 20:00 uur MEEZING SAAREIN
MANOR HOTEL
Linnaeusstraat 89
VREUGDEHOF
21:00 uur CAFÉ INCLUSION – LGBTQ TRANSGENDe Klencke 111
DER CAFÉ
14:00—16:00 uur REGENBOOG CAFÉ

VOOR MANNEN
ONTMOETINGSCENTRUM
Stadhouderskade 89
13:00 uur ROZE SENIOREN

DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
14:00 uur ROZE LEESCLUB

POSTCODE + STADSDORP BORRELS
STORK
Gedempt Hamerkanaal 201
17:00 – 19:00 uur ROZE STADSDORP NOORD BORREL
JAVA-BLEND
Tosaristraat 1
19:30 – 22:30 uur ROZE STADSDORP OOSTELIJKE
EILANDEN BORREL

HUIS van de BUURT – HET SCHOUW
Dollardplein 1
18:00 uur POORTERS MAALTIJD XTRA

IEDEREEN + DANSEN
HET OPEN HUIS
Bilderdijkpark 12a
15:00 – 17:30 uur PINK DANCE

BUITEN AMSTERDAM

WISSELENDE LOCATIE
17:30 – 19:30 uur ROZE STADSDORP BORREL

ERASMUSHUIS
Noorderven 79 – Zaandam
15:00 – 17:30 uur DE REGENBOOG SALON

HET REIGERSNEST
Schonerwoerdstraat 4
13:30 uur ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL

SAENDEN
Nova Zembla 2—Zaandam
14:00 uur ROZE MIDDAG

HET BINNENHOF
A.J. Ernststraat 112
20:00 uur HOMOGROEP ZUID

DE IJSENDIJKER
van IJsendijkstraat 397 – Purmerend
20:00 uur TRANSGENDER NH ONTMOETINGSAVOND

WESTSIDE-SLOTERMEER
Burgemeester de Vlugtlaan 125
20:00 uur PINK NIEUW-WEST BORREL

BAR JOOST
Molukkenstraat 33
20:30uur PINK OOST BORREL
HOTEL ZUKO
Weesperstraat 105
20:00 uur PINK 1011 BORREL
BROERS COFFEE & MORE
Rooseveltlaan 67
20:30 uur PIPIRIBO

MANOR HOTEL
Linnaeusstraat 89
21:00 uur CAFÉ INCLUSION – LGBTQ TRANSGENDER CAFÉ
GRAND CAFÉ BLAUW
Ouddiemerlaan 104, Diemen
20:00 uur PINK DIEMEN ONTMOETINGSAVOND
kijk op de website betreffende aanmelding en data
IEDEREEN + ETEN
BUURTHUIS DE HORIZON
Hembrugstraat 156
17:30 – 20:30 uur Q-KITCHEN – EAT and MEET
AUGUSTINUSHOF
Erasmusgracht 26
17:30 – 19:30 uur ROZE STADSDORP MAALTIJD –
OUD-WEST, BOS & LOMMER e.o.

GRAND CAFÉ BLAUW
Ouddiemerlaan 104, Diemen
20:00 uur PINK DIEMEN ONTMOETINGSAVOND

OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM
VOOR DE MEESTE UPDATE AGENDA
VOOR AMSTERDAM EN OMSTREKEN
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eptember in Amsterdam

Het is heerlijk nazomeren in Amsterdam. De terrasjes, parken en
grachten zijn nog altijd geliefde
plekken en op cultureel gebied is er van alles te beleven. Van klassieke concerten en
moderne dans tot aan theater. September is
de start van het nieuwe culturele seizoen,
dus de musea, theaters en podia bieden
veel nieuwe tentoonstellingen en shows.
Valtifest
1 september
Het kleurrijke en uitzinnige Valtifest vindt
plaats op de Thuishaven in Amsterdam. Na
de elementen 'water' in 2015, 'vuur' in 2016
en 'artifarti' in 2017 is het dit jaar tijd voor...
'Limboland - Feesten in het Voorgeborchte'!
Limbo, het land tussen Hemel en Hel. Waar
Heilige Boontjes de Sambaballensamba dansen met Duivels Gebroed. Waar op de gang
een paard rustig aan een hele grote bloemkool staat te knabbelen. Waar Johannes de
Dopehead en een Lucifer het Vage Vuurtje
van achter bij de schouders de tent door
hossen. En waar Toon Mien zijn Feestneus
kan tonen zonder gearresteerd te worden.
Limboland, de plek waar wij jouw lot gaan
bepalen. Ga je mee naar boven of daal je af?
Ga jij links dan ga ik rechts. Of toch liever
drie keer achterom?
Alles is mogelijk bij Valtifest. Doe iets artistieks of juist iets beeldigs. Verf je gezicht,
kleur je haar en shine als de sterren. Dresscode: Grotesque Carnevalesque.
Valtifest staat elk jaar garant voor een lekkere line-up vol dance, electro, house, dubstep,
hiphop en punk plus opvallende catwalkshows en kleurrijke performances.
Bekijk de Valtifest website voor kaarten,
meer informatie en outfit-inspiratie.
W VALTIFEST.NL
On the Roof Film Festival
4 t/m 7 september
Bekijk in de frisse buitenlucht, met een
prachtig uitzicht over de stad, de mooiste
films tijdens On the Roof Film Festival. De locatie is spectaculair: het dak van de Vrije Universiteit aan de Zuidas, op de 16e etage!

Dit jaar is het festival voor het eerst geheel
in het Engels. Zowel de ondertiteling van de
films, als de voorgesprekken zijn in het Engels. Dit maakt het festival dan ook een interessant uitstapje voor bezoekers aan Amsterdam die geen Nederlands spreken. Alle films
zijn geselecteerd uit het programma van
World Cinema Amsterdam.

centriek theaterstukken, musicals, komedies
en dans bij elkaar komen.
Internationale allure
Het Amsterdam Fringe Festival is geïnspireerd op het gelijknamige festival uit Edinburgh, Adelaide, New York en Dublin. Een
duik in Fringe betekent een duik in het onbekende: stort je in het ondergrondse, ontdek
de hits van morgen en laat je verbazen door
Bekijk de website van On the Roof Film Festi- een wereld waarvan je het bestaan niet wist.
val voor het complete programma. W VU.NL
Met een aansprekende internationale lineNederlands Theater Festival
up kunnen ook Engelstaligen volop genieten
6 – 16 september
van het Fringe Festival. Het festival wordt
De beste elf theaterproducties van het afge- jaarlijks in september georganiseerd. Het
lopen seizoen, die door de Nederlandse To- volledige programma vind je op de website
neeljury zijn geselecteerd, staan nog voor van het Amsterdam Fringe Festival.
één keer op de planken tijdens het jaarlijkse W AMSTERDAMFRINGEFESTIVAL.NL
Nederlands Theater Festival op en rond het
Leidseplein. In onder meer het Internatio- Open Monumentendag Amsterdam
naal Theater Amsterdam, Theater Bellevue 8 + 9 september van 10 tot 17 uur
en De Krakeling (TF Jong) kun je de elf hoog- Open Monumentendag Amsterdam viert
tepunten van het theaterseizoen bekijken.
jaarlijks de rijke geschiedenis van de stad
door belangrijke historische gebouwen, moRandprogrammering
numenten en privéwoningen gratis voor het
Daarnaast is er een uitgebreid randprogram- publiek toegankelijk te maken. Het evenema met feesten, debatten, 'theatre talks', ment staat helemaal in het teken van het
kijkjes in de keuken en meer. Tegelijkertijd jaarlijkse thema 'Typisch Amsterdams?',
vindt ook het Amsterdam Fringe Festival waarin de connecties van Amsterdam met
plaats met een avontuurlijk (inter)nationaal de rest van Europa worden uitgelicht aan de
theaterprogramma.
hand van tal van monumenten en activiteiten.
Meer informatie en het complete programma vind je op de website van het Neder- Typisch Amsterdams? Tijdens Open Monulands Theater Festival. W TF.NL
mentendag Amsterdam staat deze vraag
centraal. De grachtenhuizen, de hofjes en de
Amsterdam Fringe Festival
kerken die Amsterdam zo typeren, openen
Van 6 t/m 16 september 2018 draait het al- dit jaar hun deuren. Ter gelegenheid van het
lemaal om avantgardistische theaterstukken Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed been kunstenaars die niet tot de gevestigde or- kijken we de stad door een Europese bril en
de behoren. Het Amsterdam Fringe Festival ontmoeten haar inwoners, die vanuit hun
is een ode aan de theatrale gekte, de on- land van herkomst een stukje Europa de stad
afhankelijke geest en een pleidooi voor artis- binnenbrachten. Zij vertellen de verhalen
tieke vrijheid. Het programma belooft dit van vluchtelingen, wetenschappers en hanjaar weer een intrigerende mix te worden delsopportunisten, die hun stempel drukten
van voorstellingen over cyborgs, een dode op de stad. Ook de stenen krijgen dit jaar
octopus, narcistische zondaars, vrouwen een stem; materialen van heinde en verre
over kroeshaar, een loverboy met spijt, link- die van het moerassige Amsterdam een stad
se bubbelaars en genderfluïde paaldansers van marmer en natuursteen maakten. Tijdens deze editie van Open Monumentendag
De hoofdstad is tijdens het Amsterdam Frin- Amsterdam zal blijken dat het juist het nietge Festival één groot podium. Op meer dan Amsterdamse is, wat Amsterdam zo typisch
30 plekken verspreid over de stad Amster- maakt.
dam vind je 11 dagen lang een groot aantal
theaterstukken van onorthodoxe en (inter) Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018
nationale producenten en artiesten. Clubs, zijn gratis tientallen monumenten te bezoe
straten en zelfs woonkamers toveren tijdens ken die normaal gesproken niet toegankelijk
dit festival om tot plekken waar de meest ex- zijn. Daarnaast worden er tal van activiteiten

georganiseerd, zoals wandelingen, fietstochten en lezingen. Ook is er een speciaal junior
- en avondprogramma.
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen in het programma via de website van
Open Monumentendag Amsterdam.
W OPENMONUMENTENDAG.NL
Klassiek op het Amstelveld
15 september 10:30 – 23:00 uur
In september vindt op het Amstelveld in Amsterdam het openluchtfestival ‘Klassiek op
het Amstelveld’ plaats. Dit gratis toegankelijke evenement presenteert de hele dag klassieke muziek voor de hele familie.
Klassiek op het Amstelveld is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal podium voor
jeugd en klassieke muziek samen met wereldsterren en heeft al veel aandacht gekregen in de pers en op radio & TV. Het festival
is gratis toegankelijk en zal dat blijven, omdat wij laagdrempelige toegang willen bieden aan de schoonheid van klassieke muziek. W KLASSIEKOPHETAMSTELVELD.NL

Unseen Amsterdam
21 t/m 23 september
Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met de beste fotografie- en
kunstinstellingen van Amsterdam en meer
dan vijftig fotogalerieën uit de hele wereld.
Onder de vele werken bevinden zich meer
dan zestig wereldpremières.
Unseen Living Room
Tijdens het festival zijn er natuurlijk talloze
mogelijkheden om werk van nieuwe kunstenaars te kopen, er is een sprekersprogramma
waar lezingen, discussies, etc. worden gehouden. Daarnaast zijn er nog de Book Market (vertoning en verkoop van fotografieboeken) en zijn er gedurende het weekend van
Unseen Amsterdam nog verschillende onsite projects (buiten tenstoonstellingen, popup studio, etc.) buiten op het terrein van de
Westergasfabriek. Daarnaast is er dit jaar
een nieuw element genaamd CO-OP, dit is
een apart atelier (in het transformatorhuis
van de Westergasfabriek) waar dertien internationale collectieven hun werk zullen tonen
en verkopen onder begeleiding van curator
Lars Willumeit.
Tot slot is er de Unseen Exhibition (hoofdtentoonstelling) die zal plaatsvinden in de
Zuiveringshal van de Westergasfabriek. Bekijk voor meer informatie en kaartverkoop

de website van Unseen Amsterdam
W UNSEENAMSTERDAM.COM
Jordaan Festival
24 – 27 september
Nergens klinkt rasechte Amsterdamse volksmuziek beter dan in de Jordaan.
Op de Appeljesmarkt in de Marnixstraat (het
busstation), brengen zangers en bands de
mooiste
levensliederen
ten
gehore
(meezingen mag) en viert het festival de rijke
geschiedenis van de buurt met vele Nederlandse artiesten en een mystery guest. Er is
1 podium, 1 VIP-dek en verder stalletjes met
drank en eten.
Smartlappen
Tijdens het Jordaan Festival kun je natuurlijk
meezingen met de mooiste smartlappen.
Het festival is gratis te bezoeken. Alleen voor
het VIP-dek koop je tickets en daarmee
steun je het voortbestaan van het festival.
Van vrijdag 24 t/m zondag 26 op de Appeltjesmarkt, maandag 27 september in Delamar op de Marnixstraat.
Kijk voor meer informatie op de website van
het Jordaan Festival.
W JORDAANFESTIVAL.NL
Art&Antiques Weekend
28 + 29 september
Kunsthandelaars en antiquairs in het Spiegelkwartier openen jaarlijks in september twee
dagen lang hun deuren voor het grote publiek. Zij tonen hun nieuwste aanwinsten, er
zijn speciale lezingen en tentoonstellingen
en kunstenaars zijn aan het werk te zien.
Op loopafstand van het Spiegelkwartier ligt
het Rijksmuseum, wat de buurt heeft gemaakt tot wat hij nu is: een internationaal
erkend centrum van kunst en antiek. Tussen
de Oudhollandse huizen zijn diverse galeries
en antiquairs te vinden met allerlei soorten
kunst, van antieke sculpturen tot Chinees
porselein. Het Rijksmuseum koopt zelf sinds
1913 regelmatig kunstobjecten in bij de ruim
zeventig gespecialiseerde kunsthandelaars
die het Spiegelkwartier rijk is.
W SPIEGELKWARTIER.NL

M

et de Noord/Zuidlijn heeft
Amsterdam er veel discussies en een flinke verzakking
bijgekregen. Maar terwijl het
drama zich bovengronds afspeelde, ontstond er beneden een indrukwekkende
kunstcollectie.
Over de hobbels die zijn genomen hoeven
we het eigenlijk niet meer te hebben. Van
budgetoverschrijdingen en huisverzakkingen
tot opgeheven bus- en tramhaltes, ze hebben niet bepaald bijgedragen aan de
‘verbinding’ waar de gemeente zo op uit
was. Maar nu is het eindelijk zover: tussen
het snelle zakendistrict van de Zuidas en Amsterdam-Noord resten slechts zestien metrominuten. De bankier en de business consultant forenzen ’s ochtends vanaf hun gloednieuwe penthouse aan het IJ in Noord in één
ruk naar kantoor, terwijl… Wacht, wie wil die
vlucht noordwaarts eigenlijk maken, naar het
Buikslotermeerplein of de Vogelbuurt?

men deze sierlijk gemetselde bogen een
trots ontvangstcomité voor ‘ontdekkingsreizigers’ uit het centrum, of zwaaien ze de
oorspronkelijke bewoners uit die nu richting
Purmerend en Almere moeten vertrekken?
De geselecteerde kunstenaars kregen de opdracht te reageren op de directe omgeving
van de zeven metrostations. Dat heeft heel
verschillende kunstwerken opgeleverd, waardoor elk station een eigen uitstraling heeft.
Voor station Rokin verwerkten Daniel Dewar
en Grégory Gicquel meer dan 10.000 voorwerpen die stadsarcheoloog Jerzy Gawronski
opgroef bij de bouwputten op het Damrak

en Rokin. Ze zijn te bewonderen in een keurige opstelling, terwijl je stijgt of daalt op de
wel erg lange roltrap. De strakke, historische
installatie heeft een speelse horizontale tegenhanger gekregen: 33 hedendaagse motieven als wetsuits, wekkers en pumps van
klassiek natuursteen sieren de perronwanMaar tijden veranderen, want de ooit zo ver- den als een rebus.
geten uithoek aan de overkant van het IJ
maakt een transformatie door. Oude
scheepswerven zijn omgetoverd tot creatieve hotspots met hippe restaurants en veel
nieuwbouw, met gentrificatie tot gevolg. In
Amsterdam-Noord kan de arbeidersbevolking zich al lang geen koopwoning meer veroorloven. Bij station Noorderpark is ‘De
Poorten van Noord’ van kunstenaarsduo
Persijn Broersen en Margit Lukács een
treffende verbeelding van die tweespalt. Vor-

Op die andere oneindige roltrap, bij de Vijzelgracht, voltrekt zich een lijnenspel dat het
portret van Ramses Shaffy vormt en tegelijk
zijn levensloop verbeeldt. Het is een compromis na de mislukte lobby van enkele Amsterdammers om het metrostation naar de chansonnier te vernoemen.
Een ander compromis is station De Pijp, de
eigenlijk onlogische locatie die er
‘noodgedwongen’ is gekomen nadat rijke
buurtbewoners van de oorspronkelijke stationslocatie bij de Boerenwetering zich heftig
daartegen verzetten. Vanwege de uiterst
smalle locatie liggen de twee sporen boven
elkaar en is de verdeelhal ietwat claustrofobisch. Toch is het binnen nu letterlijk feest:
bij de inpandige entree wordt je verwelkomd
door de kleurige vlaggetjes van Amalia Pica,
en de lange ondergrondse wand is een aaneenschakeling van wolkige aquarellen afgedrukt op glastegels.

Hoewel de Noord/Zuidlijn doorloopt tot station Zuid, is Europaplein vooralsnog de laatste halte met een kunsttoepassing. ‘I want a
permanent wave’ van Gerald van der Kaap is
volop in beweging. Het ritme van witte, grijze
en paarse geometrische vormen knalt van de
wanden. Daartussenin vertellen film noirfoto’s over een mysterieuze man en vrouw,
die elkaar pas aan het einde van de perronwand zullen ontmoeten. Waar de lijn in

Noord ingetogen begint met Harmen Liemburgs stripachtige verbeelding van trekvogels, vormt deze belle histoire voor nu een
spetterend einde.

C

atalaanse temperament
in de hoofdstad

In samenwerking met Aurea Cultura i Art uit
Barcelona brengt Het Schip bijzondere
Spaanse objecten naar Amsterdam. Niet alleen maquettes van beroemde gebouwen
zoals Casa Batlló en de Sagrada Família,
maar ook de interieurs die Gaudí erbij ontwierp. Zo zijn op de tentoonstelling de originele houten deuren en ergonomische deurkrukken van Casa Batlló te zien, de kleurrijke
mozaïeken uit Park Güell en de geometrische
vloertegels van La Pedrera.

Van 2 oktober 2018 t/m 31
maart 2019 in Het Schip: Gaudí
en de Amsterdamse School. De tentoonstelling met prachtige, fantasievolle voorwerpen van de Catalaanse architect en maquettes van zijn bekendste gebouwen, zoals
Casa Batlló en de Sagrada Família, laat zien
hoeveel Gaudí en de Amsterdamse School
gemeen hebben.
De vele en veelzijdige creaties van Gaudí zijn

Voor het eerst in dertien jaar is Antoni Gaudí
weer te bewonderen in Nederland. Vanaf 2
oktober staat Museum Het Schip een
halfjaar in het teken van de organische bouw
- en sierkunst van de wereldberoemde architect. Binnen de golvende gevels van Het
Schip, arbeiderspaleis van de Amsterdamse
School, word je meegenomen naar kleurrijk
Barcelona en neem je een kijkje in Gaudí’s
fantasievolle wereld. Zijn liefde voor het ambacht, zijn inspiratie uit de natuur en toepassing van geometrische constructies komen
overeen met de kenmerken van de Amsterdamse School. Met hun bouwwerken doorbraken de Catalaan Gaudí en de Nederlandse architecten van de Amsterdamse School
tradities en waren ze actief in een roerige
tijd waarin industrie en vakbewegingen opkwamen. Ze brachten tijdloze schoonheid
terug in verloederde steden.

in Het Schip te bewonderen als een totaalkunstwerk. De natuur neemt daarbij een belangrijke plek in. De Catalaan liet zich inspireren door alles wat om hem heen groeide
en bloeide. Zo is op de tentoonstelling een
ijzeren palmblad te zien, onderdeel van het
hek, en met bloemen beschilderde tegels
van Casa Vicens. Ook de technische kant van
zijn ontwerpen komt aan bod, zoals het
hangmodel waarop Gaudí de schuine zuilen
van de Sagrada Família baseerde.
De tentoonstelling belicht ook Gaudí’s sociale idealen. Zijn eerste gerealiseerde ontwerp, in opdracht van een arbeiderscoöperatie uit Mataró, bestond uit een katoenbleekhal, arbeiderswoningen en een casino.
Op de tentoonstelling is ook het boegbeeld
van deze arbeiderscoöperatie, een bronzen
bij, voor het eerst buiten Spanje te zien.

Gaudí werd beroemd door de stadspaleizen
die hij ontwierp voor de rijke middenklasse
van Barcelona, maar de ontwerpen voor Mataró zijn een verrassende ontdekking die
hem dichter bij de socialistische idealen van
de architecten van de Amsterdamse School
brengt.
Museum Het Schip
Oostzaanstraat 45
OPEN: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur
W hetschip.nl

M

usea en exposities in Amsterdam

Van moderne en klassieke
schilderkunst, fotografie en
geschiedenis tot aan tassen, katten en pianola’s. Er valt van alles te zien en te ontdekken in de vele musea die Amsterdam rijk is.
Bekijk hier ons overzicht van tentoonstellingen die op dit moment in Amsterdam en
omgeving te zien zijn.

PALEIS OP DE DAM
DAM
Uitgelicht – Verhalen uit het Stadspaleis
t/m 16 september
Al 370 jaar is het Stadspaleis, het voormalige
stadhuis van Amsterdam, sinds 1808 Koninklijk Paleis, getuige van de grote geschiedenis
van het land. Staatslieden en Koningen, wetenschappers en kunstenaars bewandelen er
al eeuwlang de zalen en galerijen.
Maar wie werkte er achter de schermen aan
het gebouw? Wie maakte de bronzen klokken voor de toren, het dak van de Burgerzaal,
de kroonluchters voor het Paleis? En wie gebruikte het gebouw toen het er eenmaal
stond? Wie zat er opgesloten in de cellen en
wie bespeelde het carillon?
Deze zomer krijgt het Koninklijk Paleis Amsterdam een aantal ongebruikelijke hoofdrolspelers. Ontdek in vijf verhalen hoe onbe

kende mensen een onuitwisbaar stempel op Als de Oranje op 4 september 1939 aan zijn
het gebouw aan de Dam achterlieten.
eerste – en voorlopig ook zijn laatste – reis
W PALEISAMSTERDAM.NL
als passagiersschip begint, is de Tweede Wereldoorlog een feit. De lijndiensten op Nederland-Indië worden per direct gestaakt en
de Oranje moet noodgedwongen van koers
veranderen. Het schip transformeert in een
drijvend hospitaal dat gewonde, geallieerde
soldaten van het front weer veilig thuis
brengt. Vanaf 1946 wordt de Oranje langzaamaan weer ingezet als passagiersschip,
maar de gloriedagen van de lijnvaart zijn dan
al voorbij.
HET SCHEEPVAARTMUSEUM
KATTENBURGERPLEIN 1
Na de capitulatie van Japan en de daarop
ms Oranje – Koers gewijzigd
volgende Indonesische Onafhankelijkheids8 september – 9 juni 2019
strijd, komt een eerste migratiestroom vanOp 8 september 2018 opent Het Scheep- uit Nederlands-Indië en later Indonesië naar
vaartmuseum de nieuwe tentoonstelling ms Nederland op gang. Tussen 1945 en 1965
Oranje | Koers gewijzigd over het iconische maken naar schatting 300.000 Indische Nepassagiersschip Oranje. Tachtig jaar na de derlanders de overtocht naar hun nieuwe
tewaterlating op 8 september 1938 spreekt ‘vaderland’. Voor enkelen duizenden onder
dit schip door zijn iconische status en zijn hen is de Oranje het schip waarmee zich deveelbewogen geschiedenis nog steeds tot de ze koerswijziging voltrekt. Programmamaker
verbeelding.
Coen Verbraak ging speciaal voor deze tenDe levensloop van de Oranje is bijzonder; toonstelling in gesprek met tien personen
het schip nam tijdens zijn leven verschillen- die met de Oranje ‘repatrieerden’. Deze perde rollen en gedaanten aan. Van luxe droom- soonlijke verhalen over vertrek, de tijd aan
schip eind jaren ‘30 gebouwd voor de lijn- boord en het nieuwe leven in Nederland kodienst tussen Nederlands-Indië en Neder- men aan bod in een indrukwekkende film. In
land, naar hospitaalschip tijdens de Tweede de tentoonstelling wordt de film, samen met
Wereldoorlog. Na de oorlog ‘repatrieerden’ indringende portretten die fotograaf Jitske
talloze personen met de Oranje van Indone- Schols van hen maakte, getoond.
sië naar Nederland op weg naar een nieuw Hans Op de Beeck – Sea of Tranquillity
‘thuis’. De tentoonstelling, opgebouwd uit 8 september – 9 juni 2019
twee delen, belicht zowel de geschiedenis
van het schip als persoonlijke verhalen van
‘gerepatrieerden’.
Weinig Nederlandse schepen spreken zo tot
de verbeelding als de Oranje: het grootste,
mooiste en snelste passagiersschip dat ooit
op een Amsterdamse werf werd gebouwd.
De doop van het schip op 8 september 1938
door koningin Wilhelmina is met 10.000 genodigden dan ook een enorme happening. De internationaal gerenommeerde kunste-

naar Hans Op de Beeck uit België raakte in
West-Frankrijk geïnspireerd door de
scheepswerven van Saint Nazaire, waar de
grootste cruiseschepen ter wereld worden
geproduceerd. Nu is de mysterieuze ‘Sea of
Tranquillity’ van 8 september 2018 tot en
met 9 juni 2019 exclusief te zien in Het
Scheepvaartmuseum. Eerder was de tentoonstelling te zien in België, Frankrijk, Zwitserland en Spanje en ontving lovende kritieken

DE NIEUWE KERK
DAM
Het leven van Boeddha, de weg naar nu
16 september – 3 februari 2019
Vanaf zondag 16 september komen eeuwenoud en hedendaags spectaculair bijeen in
de wintertentoonstelling in De Nieuwe Kerk:
Het leven van Boeddha, de weg naar nu. U
ziet een schat aan millennia-oude objecten
en moderne kunst van onder andere Ai Weiwei en Yoko Ono. Het oudste object dateert
‘Sea of Tranquillity’ is een totaalbeleving be- uit de derde eeuw en het jongste uit 2018;
staande uit een fictiefilm zonder dialoog en speciaal voor deze tentoonstelling zullen
een tentoonstelling met een oplichtende kunstwerken worden gemaakt.
scheepsmaquette, levensechte sculpturen,
vitrines en meubilair. De installatie schept
een duister en raadselachtig beeld van een
mythisch cruiseschip. De film bestaat uit
sfeervolle opnames met acteurs en honderden figuranten waarbij de kijker onderdeel
wordt van een schip dat feitelijk (nog) niet
bestaat. Zowel de film als de tentoonstelling
tonen een toekomstvisie die bewondering .
en verafschuwing oproept. Sea of Tranquillity’ is een visie op de toekomst van de cruiseliners en de wereld daar omheen. Sea of
Tranquillity is een fictief cruiseschip en een De antieke kunst vertelt het levensverhaal
laat een microversie van de samenleving van Siddhartha Gautama, oftewel de Boedzien. Aan boord van het decadent luxueuze dha. Hij werd in de vijfde eeuw v.Chr. geboschip rivaliseren verlangen en verveling, ren als rijke prins maar koos op zijn 29ste raspektakel en wetteloosheid om de aandacht dicaal voor een ander leven. Daarin draaide
van de passagiers. Terwijl de bemanning en alles om spirituele ontwikkeling. De fases in
servicepersoneel onzichtbaar en volgens een zijn leven, zijn geboorte, de grote ommestrikte hiërarchie werken om aan al hun be- keer, de verlichting, de leerrede en zijn
hoeften te voldoen, geven de passagiers van dood, staan aan de bron van het boeddhishet schip zich over aan massages in het kuur- me en vormen het verhaal van de tentoonoord, verdrijven zij hun tijd met het eten van stelling.
moleculaire maaltijden, maken zij gebruik De essentie van het boeddhisme is de vervan escortdiensten of ondergaan zij plasti- lichting, die bereikt kan worden door een besche chirurgie. De passagiers kunnen zelfs wustwording van het hier en nu. Daarom
kiezen voor een op maat gemaakte uitvaart- hebben de tentoonstellingsmakers ervoor
dienst aan boord van het schip.
gekozen ook het ‘nu’ te vertegenwoordigen,
W HETSCHEEPVAARTMUSEUM.NL
met werken van 13 bekende kunstenaars.
Een van de iconische bomen van Ai Weiwei

zal een centrale plek krijgen, naast kunst van
onder meer Yoko Ono, Kohei Nawa en Salvador Breed.
W NIEUWEKERK.NL
MUSEUM HET REMBRANDTHUIS
JODENBREESTRAAT 4
Rembrandt in Parijs – Manet, Meryon, Degas en de herontdekking van de etskunst
(1830-1890)
21 september – 6 januari

Veel Franse avant-gardekunstenaars en (post
-)impressionisten, waaronder Manet, Degas
en Meryon keken op naar Rembrandt. Zij zagen in hem een anti-academische voorganger, een kunstenaar die de wereld om zich
heen heel direct wist te vangen, en die zich
niets aantrok van de traditionele regels van
de kunst – vooral niet in zijn etsen. Rembrandt inspireerde veel kunstenaars om ook
de etsnaald op te pakken, wat uiteindelijk
leidde tot een herleving van de Franse etskunst.
Deze tentoonstelling gaat over Rembrandts
grote invloed op de etskunst in 19de-eeuws
Parijs. De mooiste voorbeelden zijn er te
zien: indrukwekkende landschappen, gezichten op de stad en observaties van mensen –
allemaal in de geest van Rembrandt.
W REMBRANDTHUIS.NL

TROPENMUSEUM
LINNAEUSSTRAAT 2
Cool Japan
Vanaf 28 september

hedendaagse kunst vertegenwoordigd. Centrale blikvanger is het vier meter hoge schilderij Uki-Uki van Matsuura Hiroyuki waarin
traditionele en hedendaagse elementen precies de kern van de tentoonstelling verbeelden. Cool Japan is een spectaculair vormgegeven tentoonstelling voor fans en nieuwkomers, voor jong en oud.
W TROPENMUSEUM.NL
VAN GOGHMUSEUM
MUSEUMPLEIN 6
Van Gogh droomt
t/m 13 januari

Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai:
het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur.
Japan staat bekend om eeuwenoude tradities en tegelijk is het hip and happening met
opvallende visuele uitingen en een uitzinnige
fancultuur.

‘Van Gogh droomt’ neemt je mee op Van
Goghs emotionele reis naar het zuiden van
Frankrijk. Je ziet wat Vincent zag en voelt
wat hij voelde tijdens één van de belangrijkste perioden in zijn leven.
Van Gogh droomt is een verhalende installatie die je toelaat in het hoofd en hart van
Van Gogh. Je beleeft de emotionele reis die
Van Gogh maakt als hij van Parijs naar Arles
verhuist, in het zuiden van Frankrijk. Het is
een reis vol inspiratie en schoonheid, maar
ook vol twijfel en verwarring. Van Gogh
droomt is een zintuiglijke ervaring waarin je
ziet je wat Van Gogh zag en kunt voelen wat
hij voelde. Er zijn geen schilderijen te zien,
maar toch kom je heel dicht bij de beroemde
kunstenaar.

Cool Japan brengt alles bij elkaar: van de
herkenbare Japanse horror tot cute fashion
uit de straten van Tokyo. Het Tropenmuseum
laat met historische topstukken uit zijn wereldberoemde Japancollectie zien dat de iconen van nu in een lange traditie staan. Naast
onder andere werk van Katsushika Hokusai,
bekend als ‘de Rembrandt van Japan’, is ook In 1888 vertrekt Vincent van Gogh vanuit Pa-

STADSARCHIEF AMSTERDAM
VIJZELSTRAAT 32
Amsterdam voor het voorbij is – Foto’s van
Dolf Toussaint
t/m 4 november

rijs naar Arles. Het drukke Parijse stadsleven
heeft hem uitgeput. In Arles hoopt Van Gogh
rust te vinden. Hij droomt ervan om en
nieuw soort kunst te maken vol licht en
kleur, samen met andere kunstenaars. Het
loopt anders en zijn droom spat uiteen. Van
Gogh droomt vertelt het verhaal van deze
periode in Van Goghs leven in vijf verschillende ruimten. Het is gebaseerd op de vele
brieven die Van Gogh schreef aan zijn broer
Theo.
Met Van Gogh droomt maak je een bezoek
aan het Van Gogh Museum compleet. In de
vaste collectie kun je de kunstwerken bekijken en meer lezen over Van Goghs leven en
werk. In Van Gogh droomt leer je de man
achter de bekende meesterwerken kennen. De Amsterdamse fotograaf Dolf Toussaint
(1924-2017) verkende in de eerste helft van
W VANGOGHMUSEUM.NL
de jaren zestig de Jordaan. Hij hield van de
buurt en zijn eerste en beroemd geworden
fotoboek De Jordaan laat dat prachtig zien.
Zijn kijk op de Amsterdam in die jaren en de
decennia die volgden toont beelden die niet
eerder te zien waren. Toussaint legde de
stad en het gewone leven van de Amsterdammers haarscherp vast, zonder te romantiseren en met veel humor. Toussaint was
een echte mensen-fotograaf, het levert een
unieke tentoonstelling op van een al even
bijzondere periode in de Amsterdamse geschiedenis.
W STADSARCHIEF.AMSTERDAM.NL

Ik droom mijn schilderij
en dan schilder ik mijn droom

Vincent van Gogh

