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Fijne feestdagen en een mooi 2022
gewenst!
Op dinsdagmiddag 21 december, de dag van de winterzonnewende ,
kwam het team van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder bij elkaar in
Teams. Het was de 17de digitale meeting tijdens de pandemie. Wat zijn
we snel gewend geraakt aan deze manier van overleggen. De lockdown,
met als gevolg de sluiting van de culturele sector op zondag 19
december, kwam voor ons totaal onverwacht. We hadden wel gerekend
op minder bezoekers maar niet op sluiting. Zoals in de hele
Amsterdamse binnenstad is alles in het museum in kerstsfeer
gebracht, bomen met lichtjes, de winkel ligt vol en in het hele huis is
een expositie van kerststallen ingericht. Alles staat klaar en nu kan er
ook dit jaar weer geen publiek van genieten. Heel spijtig. Gelukkig
hebben tientallen schoolgroepen het museum de afgelopen weken
bezocht. De kinderen genoten en verwonderden zich over de
kerststallen en de grote verscheidenheid in omvang en vorm.
Door de groeiende samenwerking met scholen die ons steeds beter
weten te vinden, kijken we terug op een succesvol jaar. Het ideaal is
dat alle Amsterdamse scholieren Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
een keer bezoeken. We zijn dus op de goede weg. Samenwerken met

scholen en opleidingen betekent leren en inspiratie aan twee kanten
dus ook aan onze kant. Een mooi voorbeeld daarvan kwam tijdens de
vorige lockdown tot stand. Voor eindexamenleerlingen van het ROC
ontwikkelden we een modeatelier waarin een jonge ontwerper
leerlingen begeleidde. De expositie van 19de -eeuwse mode uit het
Rijksmuseum was te zien in het historische huis en die collectie bracht
de jonge ontwerpers op nieuwe ideeën. De meerwaarde was voor
iedereen zo bijzonder dat we in deze lijn door willen gaan er in 2022
een nieuw atelier opgezet zal worden. De deuren van het collectiedepot
gaan open voor leerlingen en studenten om tot nieuwe verhalen te
komen. Iets om naar uit te kijken! Aan het eind van dit buitengewone
jaar wil ik iedereen die Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
ondersteund heeft heel hartelijk bedanken namens het hele team. Tot
in het nieuwe jaar, dan ontmoeten we elkaar weer.

Hartelijke groet,
Birgit Büchner

Proost op een gezond en goed 2022!

Screenshot: kerstborrel en pubquiz op Solder 2021

Cultuur tijdens de lockdown
In de kerstvakantie toch een klein beetje cultuur proeven? Dan is het
mogelijk om de korte audiowandelroute Mira te lopen. Dit is een
hedendaags verhaal over de zeven werken van barmhartigheid,
geschreven vanuit het perspectief van een Turks-Amsterdamse
twintiger. Zeer zeker de moeite waard om te lopen. Lees verder
op: www.opsolder.nl/mira
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