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2017 gaat de boeken in als een jaar waarin uitverkocht de 
nieuwe norm werd. Met maar liefst drie uitverkochte debat-
ten in het OBA Theater en de Tolhuistuin, stijfuitverkochte 
Winterlezingen, 1Lectures tot de nok gevuld en 
rondleidingen door de tentoonstelling Bye Bye Bajes die 
binnen één dag uitverkochten, was het een succesvol 
evenementenjaar. 

Ook online zagen we de bezoekersaantallen de lucht in-
schieten, mede door het in de arm nemen van het bureau 
INTK dat de Google Adwords verzorgd voor de website 
www.arcam.nl. Mede hierdoor, maar ook door de populari-
teit van tentoonstellingen als Bye Bye Bajes, zagen we sinds 
juni 2017 (beginmaand INTK) een toename in bezoekers 
van maar liefst 92% ten opzichte van dezelfde periode im 
2016. 



Architectuurcentrum Amsterdam 4ACTIVITEITENVERSLAG 2017

PUBLIEKSBEREIK PER CATEGORIE ACTIVITEIT

Informatiepunt/tentoonstellingen  
Tours, excursies en rondleidingen  
Crash Course Amsterdam Architecture  
Lezingen & debatten    
Workshops en ontwerplabs   
Evenementen     
Educatie
Tentoonstelling op locatie
Installaties en interventies publieke ruimte

12.683
416
673

2795
375

4.095
491

2680
10.800
35.008

 

ONLINE BEZOEKERS WWW.ARCAM.NL

Bezoeken (sessies)  
Unieke Bezoekers (gebruikers)  
Paginaweergaves 
Nieuwe bezoeken   

2017

166.970
124.907
346.104

74%

 

2016

108.265
76.786

268.641
70%

 

Nieuwsbrief abbonees  
Facebook volgers 
Twitter volgers
LinkedIn volgers 

6.787
7.116
5.205
3.349 
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DROMEN AAN HET IJ – VIJF VISIES UIT HET 
VERLEDEN (30/6-29/10)

De ontwikkelingen aan het IJ volgen elkaar aan 
beide oevers in rap tempo op. Architectuurcentrum 
Amsterdam greep dit momentum aan om vijf visio-
naire ontwerpvoorstellen uit het archief te expose-
ren en te koppelen aan het heden en de toekomsti-
ge opgave van het IJ. De plannen werden 
tentoongesteld aan de hand van spectaculaire 
maquettes, een virtual reality ervaring en een vogel-
vluchtpanorama van het IJ.

‘Wilde plannen voor de IJ-oever’

Anne-Fleur Pel, Metro Nieuws, 9 juni 2017

RIJK AAN ONTWERPKRACHT – 25 JAAR NEDERLANDS 
ARCHITECTUURBELEID (10/2-26/3)

Eind 2016 vormt het verschijnen van de ‘Actieagenda Ruimte-
lijk Ontwerp 2017-2020 — Samen werken aan ontwerpkracht’ 
de aanleiding voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade om te 
kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van architec-
tuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland.
In de tentoonstelling presenteerde het Atelier Rijksbouwmees-
ter een grote verzameling plannen die zijn voortgekomen uit 
het stimuleringsbeleid en het opdrachtgeverschap van het Rijk. 

TENTOONSTELLING GOUDEN A.A.P. 2017 
(31/3-26/6)

Een brede verzameling van maquettes, tekeningen 
en beelden bood de bezoeker een nieuw perspectief 
op de 10 genomineerde projecten die bijdragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam.

Drie trends waren zichtbaar: Het Nieuwe Opdracht-
geverschap, De Groeiende Metropool, en Innovatie 
& Circulariteit. Vanuit deze trends werden de tien 
gebouwen in de tentoonstelling gepresenteerd. 
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BYE BYE BAJES – VIJF PLANNEN VOOR 
DE HERONTWIKKELING VAN DE 
BIJLMERBAJES (3/10-10/12)

Vijf plannen voor de herontwikkeling van de 
Bijlmerbajes waren in het najaar te zien in de 
voormalige gevangenis. Op deze bijzondere 
expositielocatie ervaarde de bezoeker het roeri-
ge verleden, het unieke heden en de toekomst 
van het terrein.

Door het grote succes van deze tentoonstelling 
werd de einddatum opgeschoven van 29 
oktober naar 10 december 2017.

DOLLS’ HOUSE (4/11-10/12)

Architectuurcentrum Amsterdam had de eer om 
de reizende expositie Doll’s House in huis te 
tonen. Doll’s House is een initiatief van archi-
tect Peter Masselink dat zich inzet voor kinde-
ren met een energiestofwisselingsziekte. 

Hij vroeg 18 gerenommeerde architecten een 
poppenhuis te ontwerpen en bouwen voor 
deze kinderen, waarin het hebben van een 
energiestofwisselingsziekte tot uiting moest 
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SPEED UP SLOW DOWN – REDESIGNING 
AMSTERDAM (15/12-18/2)

Het afgelopen jaar bracht Architectuurcentrum 
Amsterdam meer dan 60 professionals bijeen voor een 
ambitieuze reeks ontwerpstudio’s. Onder het motto ‘Ver-
snellen – Vertragen’ onderzochten zij in teams de uitdagin-
gen, beperkingen en mogelijkheden van zes hotspots in 
Amsterdam. Het resultaat was te bezichtigen in de tentoon-
stelling Speed Up / Slow Down – Redesigning Amsterdam 
die op 15 december opende in Architectuurcentrum Am-
sterdam. 

De tentoonstelling ging gepaard met de een digitale publi-
catie die het proces en de resultaten uitgebreid toelicht.
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EXPOSITIE SLUISHUIS (23/12-28/2 – OP DE VIDE)

Eerder dit jaar presenteerden enkele teams een voorstel voor 
het Sluishuis, een woon-/werkgebouw dat de nieuwe blikvan-
ger van IJburg moet worden. Het exposeren van de ontwerp-
competitie op de zogenaamde overloop op de kantorenetage 
luidde daarmee de start voor de Expo’s op de Vide. 

EXPOSITIE WORKSHOP (20/2-14/3 – LAGE KADE)

Vrijdag 17 februari vond bij ons in huis de lancering plaats van 
Workshop, het nieuwe bureau van Ard Hoksbergen, Milad 
Pallesh en Ivar van der Zwan. Ter ere van de lancering had 
Workshop een kleine expositie ontworpen die de kernwaarden 
van het bureau toont.

EXPOSITIE ACHTER DE GEVELS (20/3-11/6 – OP DE VIDE)

Een selectie van de succesvolle fototentoonstelling Achter de 
Gevels van fotograaf Arjan Bronkhorst was te bezoeken op 
onze Vide. De tentoonstelling was eerder te zien bij het Am-
sterdam Museum en toont het leven aan de gracht in particu-
liere stadspaleizen. 

EXPOSITIE DE KUBUSGEBOUWEN VAN RIETVELD 
(14/6-3/9 – OP DE VIDE)

Op 14 juni 2017 opende de tentoonstelling over “de kubusge-
bouwen van Rietveld’, over vijf door Gerrit Rietveld ontworpen 
gebouwen, die gemeenschappelijk hebben dat ze kubusvor-
mig zijn en daarmee een bijzondere reeks vormen binnen het 
oeuvre van de architect.

EXPOSITIE VRIJHEIDSBEELD AMSTERDAM (11/7-20/8 – 
LAGE KADE)

Architectuurcentrum Amsterdam toonde afgelopen zomer tien 
ontwerpvoorstellen voor een Vrijheidsbeeld op de kop van 
Java Eiland door 45 studenten van de Academie van Bouw-

EXPOSITIE KAVEL 42A, IJBURG (8/11-31/12)

Architectuurcentrum Amsterdam toonde t/m eind januari 2018 
op de Vide de vier inzendingen – Neutelings Riedijk, SeARCH, 
MVRDV en Orange Architects – voor deze prominente plek 
aan de haven van IJburg. 

‘Kop vol vrijheid’, Sabine Hinrichs, 

Parool PS Wonen, vrijdag 14 juli 2017
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HOOGBOUWDEBAT 1: THE SKY THE LIMIT? 

In een uitverkochte OBA werd op 19 januari het 
startschot gegeven van wat later een driedelige 
debatreeks bleek te worden over de hoogbouw-
plannen in Amsterdam. Onder de noemer ‘The 
Sky, the limit’, werd er ingezoomd op de plannen 
voor de Sluisbuurt met o.a. Sjoerd Soeters en 
Rudy Uytenhaak en ontstond er een hevig debat. 

SPREKERS:

TESS BROEKMANS, JOS GADET, SJOERD SOETERS, BAS KOK, RUDY UYTENHAAK, JEROEN VAN SCHOOTEN, PETRA BROUWER 

EN PETER DEFESCHE ALS MODERATOR. 

HOOGBOUWDEBAT 2 

Eind maart stond het tweede Hoogbouwdebat op 
de agenda, in een uitverkochte Tolhuistuin, 
waarbij de waarom-vraag van de Sluisbuurt 
hoogbouw geprobeerd werd te beantwoorden: 
“Waarom in deze vorm op deze plaats bouwen?” 

SPREKERS:

MIRJANA MILANOVIC, SJOERD SOETERS, RUDY UYTENHAAK, RUURD GIETEMA, 

PETRA BROUWER, JEROEN GEURST, TON VAN NAMEN, ANNIUS HOORNSTRA 

EN PETER DEFESCHE ALS MODERATOR. 

HOOGBOUWDEBAT 3 

In het derde debat van de hoogbouw-
reeks op dinsdag 12 september keken 
we niet alleen naar hoogbouw, en verlie-
ten we de Sluisbuurt om dieper in te 
gaan op diverse mogelijkheden om te 
verdichten. AT5 was aanwezig voor 
interviews voor het videoplatform 
Bouw Woon Leef.

SPREKERS: KAY HUGHES UIT LONDEN. JANDIRK HOEKSTRA EN JARRIK 

OUBURG. MODERATOR ARCHITECT IN RESIDENCE PETER DEFESCHE. 

Martijn de Potter, NwArchitecten: #hoogbouwdebat was eigenlijk geen 
#hoogbouwdebat maar #verdichtingsdebat. Wel zo verfrissend. 

Over het plan van de gemeente voor 28 hoge torens in de Sluisbuurt is een heftig debat gaan-
de. Volgens de architecten Sjoerd Soeters en Rudy Uytenhaak is het een rampzalig ontwerp.

 Bernard Hulsman, NRC, 24 maart 2017
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Versnellen of Vertragen? Deze 
vraag vormde de hoofdmoot 
voor de zes ontwerpstudio’s 
die gepland stonden in 2017. 
Het Oosterdok beet het spits 
af op 9 mei. Het interdiscipli-
nair team onder leiding van 
Peter van Assche (Bureau 
SLA) onderzocht wat water-
plein Oosterdok kan beteke-
nen voor de stad. 
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Het gebied rondom Station 
Sloterdijk vormde het onder-
werp van de tweede Ontwerp-
studio bij De Tuin van Bret van 
Studio Valkenier, onder leiding 
van Marijn Schenk van NEXT 
Architects. 

Onderzocht werd wat de 
kansen van Station Sloterdijk 
zijn als motor van de vernieu-
wing. Het advies is omarmd 
door alle partijen en is meege-
nomen in verdere besprekingen 
met stakeholders als NS en 
Prorail. 

In de derde ontwerpstudio stond 
het Hamerkwartier centraal. Op 
dinsdag 12 september ging een 
multidisciplinair team onder 
leiding van Floor Arons van 
Arons & Gelauff bij SeARCH aan 
de slag met deze versnellingslo-
catie.

Eén van de vragen was: Hoe 
geven we de beoogde, functio-
nele mix van wonen en werken 
op gebouwniveau vorm? 

De eindpresentaties van de 
Ontwerpstudio’s vonden 
plaats bij Architectuurcentrum 
Amsterdam alwaar de resulta-
ten van de ontwerpweek 
werden toegelicht aan een 
breder publiek. 

De hoofdvraag die we ons 
tijdens de Ontwerpstudio 
Zuidoost o.l.v. Sven Grooten 
(B-architecten) stelden was:
De Holterbergweg is een 
belangrijke schakel tussen de 
stad ‘binnen de Ring’ en de 
stad ‘buiten de Ring’. Wat 
voor soort verbinding levert 
het meeste op voor de ont-
sluiting en aanhechting van 
Amsterdam Zuidoost? En hoe 

De laatste twee Ontwerpstu-
dio’s over IJburg en Zaanstraat 
zagen het licht in november en 
er werd hard gewerkt aan de 
digitale publicatie van de Ont-
werpstudio’s op ontwerpstudio.
arcam.nl. 

‘De Prins Hendrikkade zou niet langer moeten fungeren als ‘gootsteenkastje’ 
van de stad’

Architect in Residence Peter Defesche die bij alle Ontwerpstudio’s van 2017 aanwezig was. 

STUDIOLEIDERS

Waterplein Oosterdok: Peter van Assche – bureau SLA 
Station Sloterdijk: Marijn Schenk – NEXT Architects 
Hamerkwartier: Floor Arons – Arons en Gelauff Architecten
Amsterdam Zuidoost: Sven Grooten – B-architecten, België 
IJburg II: Joost Vorstenbosch – XOOMlab
Zaanstraat Emplacement: Bart van der Vossen en 
Desiree Eggink – Rijnboutt
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WINTERLEZINGEN 2017: KNOOPPUNT AMSTERDAM

Het nieuwe jaar ging van start met een verse reeks Winterlezingen over de stad en haar infrastructuur 
genaamd Knooppunt Amsterdam. Oud Arcam directeur Maarten Kloos beet het spits af en dook in de 
geschiedenis van het stedenbouwkundig patroon van Amsterdam op 8 januari. De drie volgende zon-
dagen in januari stonden de Haven, Schiphol en Ring A10 centraal. De Winterlezingen werden in febru-
ari afgesloten met lezingen over het metronetwerk en de brug(gen) over het IJ met Maurts de Hoog. 

1LECTURES - ARCHITECTUURLEZINGEN I.S.M. DE ACADEMIE VAN BOUWKUNST

Uitgelicht - Met een overvolle Academie van Bouwkunst luidde Nederlands ontwerper Petra Blaisse de 
nieuwe reeks 1·Lectures  in. Tijdens de 1·Lectures van 20 april reflecteerde architect en stedenbouw-
kundige Kristiaan Borret met frisse blik op het thema ‘stedelijke ruimtelijke kwaliteit’. Deze lezing vond 
plaats bij Pakhuis de Zwijger in het kader van de debatavond van Europan NL, de Europese competitie 
voor architecten en stedenbouwkundigen. De 1·Lectures op 12 oktober stond in het teken van het 
nieuwe Bajes Kwartier met lezingen van OMA en FABRICations.  

SPREKERS WINTERLEZINGEN:

MAARTEN KLOOS, LEONIE VAN DEN 

BEUKEN, MARIEKE BERKERS, DAVE 

WENDT, MARTEN WASSMANN EN 

MAURITS DE HOOG

SPREKERS 1LECTURES:

PETRA BLAISSE, JEROEN VAN WILLIGEN, PAUL DE RUITER, GIJS RIKKENS EN 

CEES VAN DER SPEK, NANNE DE RU, KRISTIAAN BORRET, GEORGES DES-

COMBES, TOM FRANTZEN EN RONALD SCHLEURHOLTS, ROBBERT VAN DER 

HORST, ILZE PAKLONE, ROGIER VAN DEN BERG, DAVID GIANOTTEN EN 

ERIC FRIJTERS, CAROLINE BOS, WESSEL DE JONGE, PAUL VAN DER REE, 

PETER VAN ASSCHE
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SUBSIDIEGEVERS 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kunstenplan 
2017-2020 
Gemeente Amsterdam: Grond & Ontwikkeling
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

ALGEMENE SPONSORS 
Aberson, Amsterdam
AM, Amsterdam
Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, Haarlem
Arup, Amsterdam
Benthem Crouwel Architects, Amsterdam
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn BV, Warmenhuizen
BPD Ontwikkeling, Haarlem
Bouwinvest, Amsterdam
Dura Vermeer, Heemstede
G&S Vastgoed, Amsterdam
Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam
Heijmans Vastgoedontwikkeling, Almere
Hurks Bouw, Almere
LEVS, Amsterdam
Lingotto, Amsterdam
OntwerpJeWoning, Amsterdam
OZ Architecture, Urbanism, Design Research, A’dam
Rijnboutt, Amsterdam
Synchroon, Zoetermeer
Vola, Amsterdam
Vorm, Papendrecht
Winhov, Amsterdam
Wonam, Amsterdam

PROJECTSUBSIDIE A.A.P. 2018
NewTech
Ahrend
Bolidt
Solits.

PARTNERS
ABC Planontwikkeling
Academie van Bouwkunst
AM
Amsterdam Marketing
Amsterdam Museum
architour
Arjan Bronkhorst, fotograaf
Atelier Rijksbouwmeester
BNA Kring Amsterdam-Kennemerland
De Alliantie
De Architect
De Plantage
Eigen Haard
Europan NL
Expeditie Oosterdok
Het Nieuwe Instituut
Het Parool
Hollands Licht
Kossmann.dejong
Luchtplaats en Wonam
Monumenten en Archeologie
Museumnacht Amsterdam
MUST Stedenbouwkundig bureau
OBA
Pakhuis de Zwijger
Peter Defesche. Architect in Residence
Peter Masselink, architect
Peter Rijntjes
Rijksvastgoedbedrijf
Rochdale
Roundhill Capital
Stadgenoot
Stadsarchief Amsterdam
State of Flux
Universiteit Stuttgart
Van Esteren Museum
Vastint
Waternet
We Are Public
Workshop
Ymere
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JANUARI

Op 13 januari lanceerde onze crowd-
fundcampagne voor de Stadsmaquette. 
Amsterdammers (en mensen met een 
warm hart voor Amsterdam) kunnen een 
stukje van de stad adopteren. Mediapart-
ner Het Parool publiceerde vanaf zaterdag 
21 januari wekelijks de beste verhalen.

FEBRUARI

Rijksbouwmeester Floris Alkemade ging 
met de gemeente Amsterdam in gesprek 
over Kwaliteit en Beleid tijdens de opening 
van de expo Rijk aan Ontwerpkracht. 
Yvonne Franquinet was te gast in Noorwe-
gen voor een programma over de rol van 
kunstenaars bij nieuwe ruimtelijke opgaven. 

MAART

Op 15 maart organiseerden we in het kader 
van de expositie Rijk aan Ontwerpkracht een 
bijeenkomst over Kwaliteit en Praktijk. Jonge 
architecten waren uitgenodigd om hun visie 
te geven. Hoe bewaken zij in de praktijk de 
kwaliteit in hun ontwerp?

Op dinsdag 7 maart stond de Tafel van 
Arcam in het teken van ruimte voor water, 
natuur en biodiversiteit in een groeiende 
stad. Bij Pakhuis de Zwijger kregen we op 
13 maart de gelegenheid de Stadsmaquet-
te te promoten tijdens het Urban Stories 
Festival.

April vormt de start van het toeristenseizoen 
en de wekelijkse Guided Tour werd dan ook 
weer aangeboden na afloop van de Crash 
Course. Een unieke combinatie van een in-
leidende lezing over de architectuurgeschie-
denis van Amsterdam en een begeleidende 
excursie naar hedendaagse architectuur!

APRIL

20
17
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E
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Op donderdag 13 april vierden we in de 
Bijlmerbajes met 200 man de tiende editie 
van de Amsterdamse Architectuur Prijs – De 
Gouden A.A.P 2017. De Tijdelijke Rechtbank 
Amsterdam ging er vandoor met de vakju-
ryprijs en de publieksjury koos voor Crystal 
Houses.

De maand Juni staat gelijk aan de Dag van 
de Architectuur. Op zondag 18 juni reisde 
ruim 700 bezoekers af naar het Amstel 
kwartier om zich te laven aan de nieuwste 
architectuur en zich te verdiepen in de 
ontwikkelingen van dit gebied. Met ruim 60 
vrijwilligers stond het evenement als een 
huis.  

JUNI

Op een zonnige 11 juli vond de opening 
plaats van Vrijheidsbeeld Amsterdam op de 
kade van Architectuurcentrum Amsterdam. 

Studenten, docenten en geïnteresseerden 
kwamen bijeen om de maquettes voor 
een vrijheidsbeeld op de Kop van Java te 
bekijken. 

JULI
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Tijdens de Uitmarkt die dit jaar voor het eerst 
rond het Oosterdok georganiseerd werd, 
fungeerden we als backstage, aangezien het 
grote podium pal voor de gevel gesitueerd 
werd. Voor deze gelegenheid werd de zijge-
vel van Arcam volgeschreven met teksten als 
‘less is a bore’ en ‘less is more’. 
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De maand september werd afgesloten met 
de Tafel van Arcam bij woon-werkpand 
ZOKU in de Wibautstraat, waarbij ruim 70 
professionals uit de bouwkolom onder het 
genot van goed eten luisterden naar zes 
smaakmakers van de Tafel over de toekomst 
van de stad Amsterdam.

14
nederlands dagblad
woensdag 5 juli 2017

redactie nd    

Arie van der Burch 
wint schaaktoernooi

 ▶ Amersfoort
Arie van de Burch heeft zaterdag het  
38e ND-schaaktoernooi gewonnen, 
met ruime voorsprong op Johan 
’t Hart en eerdere winnaars als 
Sjoerd Meijer en André Nieuwlaat. 
Zij konden op hun beurt nauwelijks 
de aanstormende talenten als Caspar 
Balder en Samuel K’lu van het lijf 
houden. In groep 2 won Alex 
Eigenraam met 7 uit 7 voor Daniël 
van der Wielen, maar stal de jongste 
deelnemer Peter Nitrauw met een 
keurige derde plaats de show. Het 
toernooi, dat dit jaar meer deelne-
mers telde dan in 2016, zal in 2018 
worden gehouden op 2 juni. <

Roel Sikkema nd.nl/cultuur beeld architectuurcentrum Amsterdam

Vrijheidsbeeld
Door studenten van de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam 
zijn ontwerpen gemaakt voor een ‘Vrijheidsbeeld’. Dat zou moeten 
verrijzen op de kop van het Java Eiland. Tien van de maar liefst 
45 ontwerpvoorstellen worden op dinsdag 11 juli gepresenteerd op 
een tentoonstelling in het Architectuurcentrum Amsterdam. De 
ontwerpen passen bij het voorstel van de Amsterdamse Kunstraad 
om meer toeristische trekpleisters buiten de grachtengordel te 
maken. Op die manier kan de overlast door het groeiende aantal 
toeristen in het stadscentrum worden beperkt.
Het Vrijheidsbeeld moet een cultuurhistorische plek worden, die 
informatie biedt over de stad en de bevolking door de eeuwen 
heen. Het project wordt gepresenteerd als een Gesamtkunstwerk. 
Het bestaat behalve uit de ontwerpen ook uit een muziekstuk over 
het thema ‘vrijheid’, gecomponeerd door Maté Lachegyi, een 
student van het Conservatorium Amsterdam, en een financierings- 
en verdienmodel, gemaakt door twee studenten van de afdeling 
bedrijfseconomie van de Hogeschool van Amsterdam. <

Een fijne en betrokken collega is er niet meer.
 

Joop de Zwaan
Projectmanager

 

Collegiaal, sociaal en altijd oprecht geïnteresseerd in 
een ieder.

 

Wij zullen zijn warme en fijne persoonlijkheid 
missen.

 

Wij wensen Janna, zijn kinderen, kleinkinderen en 
naasten heel veel sterkte met dit enorme verlies.

 

Namens alle collega’s van ProRail

De Here heeft kort na het overlijden van haar
tweelingzus toch nog onverwacht tot Zich genomen,

onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Willy Rook-Mulderij

We zijn erg verdrietig, maar dankbaar voor wat de Here ons
in haar heeft gegeven. Jan, kinderen en kleinkinderen

wensen we de troost van de Here toe.

Voorthuizen:

Rotterdam:

Sappemeer:

Voorthuizen:

Voorthuizen:

Rik Mulderij (in herinnering)
Onny Mulderij-Compaan

Mies van Eijsden-Mulderij (in herinnering)
Jan van Eijsden (in herinnering)

Bep Vegter-Mulderij (in herinnering)
Koen Vegter (in herinnering)

Gerrie en Arie van de Steeg-Mulderij

Roelie Visscher-Mulderij (in herinnering)
Gert Visscher

Neven en nichten

"Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God mijn God de bron van vreugd."

In Enkhuizen is een leerlooierij uit 
de Gouden Eeuw ontdekt. 

Archeologen stuitten op het zeven-
tiende-eeuwse complex bij archeolo-
gisch onderzoek in een straat waar 
binnenkort huurwoningen worden 
gebouwd. ‘Eerst vonden we gekke 
kuilen, houten tonnetjes en rechthoe-
kige gaten die niet bij een gewoon 

woonhuis pasten’, aldus stadsarcheo-
loog Michiel Bartels. ‘Toen we hoorn-
pitten vonden, begrepen we dat het 
om een leerlooierij moest gaan.’ 
Vroeger liet men de hoorns aan het 
leer zitten zodat de koper kon zien 
dat het om echt runder- of schapen-
leer ging. Het is volgens de archeo-
loog bijzonder dat er een complete 
looierij is blootgelegd. <
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Oude leerlooierij ontdekt
 ▶ Enkhuizen

anp nd.nl/politiek   

Martijn van 
Dam naar 
NPO-bestuur

 ▶ Hilversum – Den Haag
PvdA’er Martijn van Dam maakt 
vanaf september deel uit van de 
raad van bestuur van de Neder-
landse Publieke Omroep (NPO).

Van Dam is nu nog demissionair 
staatssecretaris van Economische Za-
ken. De 39-jarige Van Dam zat van 
2003 tot 2015 in de Tweede Kamer. 
Bij zijn aantreden was hij het jongste 
Kamerlid ooit. In zijn periode als Ka-
merlid voerde hij onder andere het 
woord over mediazaken. 
Van Dam noemt het ‘een voorrecht’ 
om voor de NPO te gaan werken. 
‘Vanuit mijn passie voor innovatie en 
technologie en mijn overtuiging van 
het belang van een sterke publieke 
omroep, zal ik gaan bijdragen aan een 
moderne mediaorganisatie die nieu-
we technologie benut om kijkers en 
luisteraars zo goed mogelijk te bedie-
nen’, aldus Van Dam. De staatssecre-
taris handelt de lopende zaken af, in 
afwachting van een nieuw kabinet. <

familieberichten tarief € 1,21 per mm, per kolom 
(incl. 21% btw); via site € 1,09 per mm, per kolom 
(incl. 21% btw); over telefonisch opgegeven 
advertenties kunt u niet reclameren 

Overlijdens berichten uit 
andere bladen: 

Reformatorisch Dagblad
29 juni: Wilma Schouten-Verstoep te Polsbroek (59); 
Jacoba Maria van Wingerden-Wildschut te Ridderkerk 
(74); Maartje Roelofsen-Kampert te Harskamp (72);  
Aart van Norel te Elspeet (80); 
30 juni: Martinus Jan Meijwaard te Zwolle (87); 
Gerard Kieviet te Burgh-Haamstede (78); Klaas Heide 
te Staphorst (69); Judith Anthonia van der Burg-
Koemans te Geldermalsen (93); Adrianus Reinard van 
Beek te Amerongen (66); 
1 juli: Apolonia Spierings-van der Spek te Capelle aan 
den IJssel (55); Ariëtte van der Neut-Hofs te Acquoy 
(63); Geertrui Rozendaal-den Haak te Ameide (89).

Trouw
28 juni: Els Gootjes-Hoogendoorn te Utrecht (99); 
1 juli: Hielke van der Veen te Bedum (97).

Friesch Dagblad
28 juni: Saapke Leenstra-Reinsma te Drachten (83); 
29 juni: Jacob van der Horn te Leeuwarden (84); 
Harmen Dijkstra te Marrum (67);
30 juni: Ibeltje Sietske Leij-Rijpma te Hurdegaryp 
(80).

De tentoonstelling ‘Vrijheidsbeeld Amsterdam’ hield de 
gemoederen in de zomer flink bezig en er was dan ook volop 
media-aandacht, waaronder dit artikel in het Nederlands 
Dagblad op 5 juli. 

Een greep uit het Gastenboek
‘Een goed idee. Misschien moet het een landartontwerp worden. Dat 

verdient deze plek’. 
‘Ik hoop van ganser harte dat de kop van Java-eiland vrij blijft’. 

‘All the designs have merit’.  

De maand oktober stond in het teken van 
de Bijlmerbajes. Op maandag 2 oktober 
opende de tentoonstelling Bye Bye Bajes in 
de aanwezigheid van Pierre van Rossem en 
Algemeen directeur Grond & Ontwikkeling 
gemeente Amsterdam en Anneloes van 
Boxtel, Projectdirecteur verkoop locatie 
Bijlmerbajes Rijksvastgoedbedrijf en vele 
projectontwikkelaars. De rondleidingen 
door de expo en het voorgebouw waren 
in mum van tijd uitverkocht, en daarnaast 
werd de tentoonstelling door veel groepen 

Omdat Warschau binnenkort zijn eigen 
architectuurcentrum opent, nodigde de stad 
drie andere architectuurcentra uit uit Kopen-
hagen, Budapest en Amsterdam. Yvonne 
Franquinet 

OKTOBER

November opent traditiegetrouw met de Mu-
seumnacht die dit jaar  geheel in het teken 
stond van Pop, in verband met de tentoon-
stelling Doll’s House. Ook de photobooth 
was wederom een groot succes. 

NOVEMBER


