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1

Inleiding

Sinds de oprichting heeft de Stichting Jordaanmuseum een aanzienlijk deel van haar
doelstellingen gerealiseerd. Veel projecten zijn op locatie, oftewel in situ, tot stand
gekomen. Alle activiteiten werden op projectbasis uitgevoerd.
Samengewerkt werd met zeer veel verschillende partners. Diverse media werden ingezet om
de betrokkenheid, de participatie van het publiek en hun inbreng te vergroten.
De response was dusdanig dat met recht kan worden geconcludeerd dat het
Jordaanmuseum zich life in situ manifesteert. In 2015 waren vier projecten toegankelijk,
waarvan twee in de Openbare Ruimte (§ 2.2 en § 2.4). Bovendien stelde Ymere met ingang
van 1 november 2015 een woning, Palmstraat 92A, bg beschikbaar zodat het museum voor
het eerst in haar bestaand beschikte over eigen onderdak.

2. Activiteiten
2.1 Tentoonstelling De Jordaancultuur
De tentoonstelling De Jordaancultuur is sinds 8 maart 2010 te zien in de publieke ruimtes
van woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185. Deze tentoonstelling heeft een
permanent karakter, is dagelijks van 10 - 16.00 uur gratis toegankelijk en gaat over
uiteenlopende onderwerpen: het leven op straat, in cafés en in buurtwinkels en de oproeren
die in de Jordaan plaatsvonden. En over hartstochten, armoede, vertwijfeling en verzet.
Maar ook over straatorgels, de vele revues die in de 14 theaters begin twintigste eeuw te
zien waren, de artiesten die daar optraden en over schrijvers en zangers. Een speciale plek
kreeg de schrijver lsraël Querido te midden van Mina de Mop, Kee Spek, Marie Kliek, Mooie
Karel en al die vrouwen en mannen die begin twintigste eeuw model hebben gestaan voor
de personages in zijn boeken. De vier boeken van Querido vormen een epos over de Jordaan
dat immens populair was en door Herman Bouber werd bewerkt tot een revue. Annie
Verhulst vertolkte Nel Scheendert en kunstenaars als Jan Sluyters schilderden affiches.
Speciaal voor deze tentoonstelling tekende Anke Louwerse portretten en maakte Theo
Uytenhaak drie series foto portretten.

2.2

Het Gangenproject  Willemsstraat 22 - 110

Op 5 maart 2015 onthulden Janine van Pinxteren, voorzitter van stadsdeel Centrum, en
Mieke Krijger Het Gangenproject. In 2005 had Krijger dit project voor de Willemsstraat
ontwikkeld en het plan voorgelegd aan de gemeente. Tien jaar later werd in samenwerking
met stadsdeel Centrum een deel van dit project gerealiseerd. Tussen de nummers 22 en 110
is in de bestrating zichtbaar dat verreweg de meeste bewoners hier eeuwenlang huisden aan
de gangen, die samen met de binnenplaatsjes en de aangrenzende panden ‘forten’ werden
genoemd. Vrijwel iedere Jordanees heeft voorouders die in zo’n fort hebben gewoond.
Generaties lang leefde zo'n 80 procent van de mensen in huizen achter de gevel-wand. Aan
het eind van de negentiende eeuw waren de meeste forten vervallen tot krotten en sloppen.
De gangen waren donker en slecht geventileerd. De armoede was schrijnend.
Met dit project wordt de aandacht gevestigd op de bijzondere leef- en woonomstandigheden zoals die in de Jordaan eeuwenlang waren.
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De Willemsstraat, vóór de demping de Goudsbloemgracht, was het centrum van een enclave
die onder Amsterdammers weinig aanzien had. Niettegenstaande alle negatieve connotaties
ontwikkelde zich hier een spraakmakende 'goegemeente'. Zangers als Louis Davids en
Eduard Kapper leerden er de contrasten kennen in levens die gedijden op de rand van de
afgrond. Mede door dat verleden is Het Gangenproject voor Jordanezen een Lieu de
Memoire.
Het ontwerp
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) maakte de werktekening. In overleg met deze dienst is
besloten het oorspronkelijke plan van Krijger te wijzigen. Het patroon van de verkaveling
werd in de stoep tussen de nummers 22 en 110 op ware grootte gereconstrueerd, ook de
zes gangen. Door het patroon van de verkaveling één op één te tonen, geven de zes gangen
en de daartussen gelegen percelen een realistische indruk van de werkelijke omvang van de
forten, en van de bouw- en woondichtheid. Informatie hierover is te vinden op het paneel,
op de tegels bij de zes gangen. Bovendien is via een QR-code op het paneel achtergrondinformatie toegankelijk op de website MeerHierover. Omwonenden vertellen dat het project
de nieuwsgierigheid blijft prikkelen omdat je steeds weer iets anders ontdekt.
Zes informatietegels
De zes gangen vallen op in het straatbeeld omdat iedere gang is bestraat met een ander type
historische stenen die ieder andere kleuren hebben.
Dat elk fort een andere vorm had is te zien aan een verkleind beeld ervan op elke
informatietegels. De vorm van die zes verkleinde beelden komt overeen met die op kaart uit
1755 waarop ze zijn ingekleurd. Die kaart maakt deel uit van het informatiepaneel op de
zijmuur van het pand Willemsstraat 22.

Informatietegel bij de Kaas en Brood Gang, één van de zes gangen van Het Gangenproject.
Foto Mieke Krijger
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Informatiepaneel

Informatiepaneel op de zijmuur van pand Willemsstraat 22
Ontwerp en foto Jaap Elzas
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Achtergrondinformatie via QR-code toegankelijk
Op het informatiepaneel is via een QR-code achtergrond informatie toegankelijk op de
website MeerHierover. Enkele beelden op die site:
Gangen nu

Foto's Mieke Krijger
Fotomontage Robert Lagendijk.

Gangen in 1898

Foto's uit fotoboek 1889. Particuliere collectie
Fotomontage Robert Lagendijk

6
© Stichting Jordaanmuseum, Amsterdam

Onderzoek
Het onderzoek dat verricht moest worden teneinde Het Gangenproject te kunnen realiseren
was veelomvattend en arbeidsintensief. Het onderzoek nam maanden in beslag en kwam tot
stand dankzij de inzet van veel medewerkers/ vrijwilligers. Onderzocht zijn:
 de historie van de bestrating
 de ontstaansgeschiedenis van de zes gangen
 de bouw- en woondichtheid.
De historie van de bestrating
De historie van de bestrating van gangen en stegen is niet beschreven. Richtinggevend voor
onze keuze van de stenen voor de bestrating van de zes gangen was daarom een foto die de
Archeologische Dienst had gemaakt van de drie binnenplaatsjes achter de drie
ambachtswoningen die tot 2002 hadden gestaan aan de Pottenbakkersgang, Westerstraat
220, 222 en 224. Dit is de enige foto waarop te zien is welke stenen rond 1755 zijn gebruikt
en in welk verband deze indertijd werden gelegd.
Ontstaansgeschiedenis van de gangen
Willem Blok stelde ons resultaten beschikbaar van zijn archiefonderzoek naar de eerste
vermeldingen van stegen en gangen. Deze gegevens waren van onschatbare waarde voor
ons onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de gangen. Hans Brandenburg zocht in
deze bronnen naar de naamgevers van de zes gangen van het project en vond de namen van
eigenaren, de bewoners of de beroepen waarnaar de gangen waren vernoemd (§ 2.4).
De meeste gangen bleken vóór 1614 te zijn ontstaan.
Bouw - en woondichtheid
Eigen onderzoek verrichte het Jordaanmuseum ook naar de historie van de structuur van de
verkaveling en naar de bouw- en woondichtheid aan de gevelrooilijn en achter de gevelwand
door kaarten te vergelijken en het bevolkingsregister te raadplegen.
De woondichtheid werd berekend aan de hand van de cijfers die we hadden verzameld van
het aantal bewoners per woning vanaf 1853 tot de sloop van de huizen in 1926.
Het vinden van documenten over de onbewoonbaar verklaringen van de huizen aan de
gangen en de datum van hun afbraak was zeer tijdrovend omdat het archief van Publieke
Werken niet is geordend. Deze documenten vond tenslotte Harmen Snel.
Oplevering
De oplevering was gepland in december 2014. Omdat andere onderdelen van de
herinrichting van Willemsstraat niet af waren  de bomen waren niet beschikbaar besloot
de Gemeente de feestelijke oplevering uit te stellen tot maart 2015.
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2.3

Tentoonstelling op locatie / Pop-up museum

Tegelijk met de onthulling van Het Gangenproject - Willemsstraat 22 - 110 werd een
tentoonstelling aan de andere zijde van de straat geopend. In de etalage van Buurtzorg,
Willemsstraat 23, werden
getoond:
1. In de achtergrond: een foto
uit ca. 1920 van een onbewoonbaar verklaarde woning
2. Linksonder: verklarende
tekst
3. Links: een deur van een
glaskast
4. Midden voor: een fotoboek
uit 1898 in een vitrine van
acrylaat plexiglas - met
spiegelbodemplaat zodat de
bijzondere kaft van het boek
zichtbaar is
5. Rechtsboven: het bord
ONBEWOONBAAR
VERKLAARDE WONING.
De etalage, die ook 's avonds was verlicht, trok de aandacht van passanten.
Foto Mieke Krijger

2.4 Het Gangen Naamborden project
De Jordaan heeft een rijk ambachtelijk verleden. Dat blijkt onder meer uit de namen van
gangen in de Willemsstraat. Dat veel gangen zijn vernoemd naar ambachten die er rond
1600 werden uitgeoefend ontdekten wij tijdens ons onderzoek. Op initiatief van het
Jordaanmuseum plaatste stadsdeel Centrum bij gangen naamborden die op de Open
Monumentendag 2015 werden onthuld. Het project is voorbeeldstellend want daarna zijn
ook elders in de wijk bij gangen naamborden aangebracht.
Omdat meer dan 30 procent van de gangen vernoemd zijn naar ambachten die er werden
uitgeoefend, zijn de naamborden ook een eerbetoon aan de werklieden die megaprojecten
realiseerden als de Derde Uitleg: de Westelijke Eilanden, de vestingwerken, de
grachtengordel én de Jordaan.
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2.5 Museumwoning: Palmstraat 92A
Het Jordaanmuseum was vanaf 1 november gehuisvest in een 19de-eeuws pand in de
Palmstraat. Het pand maakt deel uit van het 'complex Palm' dat Ymere gaat renoveren.
Voor de woning Palmstraat 92A, bestaande uit een bel-etage en souterrain, is het
Jordaanmuseum een Gebruikersovereenkomst
(GBO) overeengekomen met Ymere.
In deze woning worden lezingen en
presentaties in woord en beeld gehouden en er
zijn tentoonstellingen te zien. Bovendien is dit
de startplek voor de excursies die het museum
organiseert, zoals de Gangenwandelingen. Ook
Ymere en de bewonerscommissie maken
gebruik van deze woning.
Woningcorporatie Ymere organiseerde 12 november 2015 in het pand Palmstraat 92A een discussie- en
netwerkbijeenkomst over haar 'opgave en aanpak' in de wijk. Ook het Jordaanmuseum nam deel aan deze conferentie.
Foto Ymere

2.6 Evenementen
2.6.1 Herdenking 4 en 5 mei
De tijd en de financiële middelen waren net voldoende om van verzetsstrijder Jan de Vries
(1902-1984) een biografie samen te stellen in samenwerking met zijn kleindochter Kittie
Hofboer - De Vries. Zij had op 4 mei 2014 het Jordaanmuseum benaderd met een lijst
waarop de namen staan van 44 mensen die in of nabij de Jordaan woonden en gevangen
waren genomen nadat op 24 februari 1941 op de Noordermarkt de Februaristaking was
uitgeroepen. Op die lijst staat Chris Weeling (1902-1942), wiens biografie het
Jordaanmuseum in 2014 had gepubliceerd. Een In Memoriam Van De Vries en Weeling
werden gepubliceerd in de digitale Nieuwsbrief van het Jordaanmuseum, editie 3 mei 2015.
2.6.2 Open Monumentendag, Thema: Kunst & Ambacht

Het programma van het Jordaanmuseum op 12 en 13 september werd als Monumentale Activiteit opgenomen in het
programmaboek en geplaatst op de website van de Gemeente Amsterdam.
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2.6.3 Het Gangenmenu

fotograaf onbekend. Nog niet geïdentificeerde garnalenpelsters.

Flyer, achterzijde
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2.6.4 Herdenking 100 jaar Gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid
Ter herdenking van 100 jaar Volkshuisvestingbeleid in Amsterdam werden fietstochten van
de Jordaan naar Amsterdam Noord georganiseerd in samenwerking met Museum
Amsterdam Noord (MAN) en Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN). De tochten
werden aangeboden onder de titel Van krot naar droomwoning, ook via Maand van de
Geschiedenis dat dit jaar het thema had Tussen Droom & Daad.

2.7

Collectievorming & Participatie publiek

Het Jordaanmuseum ordende archivalia. Daarnaast deed het onderzoek voor Het
Gangenproject en naar de herkomst van het fotoboek uit 1898 (§ 2.3).
Ook werd archiefonderzoek verricht ten behoeve van presentaties over sociale
woningbouwprojecten van vóór 1900: Concordia, Constantia en de Van der Pekpanden in
het bouwblok Lindengracht, Violettenstraat, Goudsbloemstraat.
Mede dankzij de aandacht in de media voor Het Gangenproject, meldden zich nakomelingen
van gangenbewoners. Hierdoor hebben wij ook dit jaar weer bijzondere foto's mogen
scannen en werden de bijbehorende biografische gegevens verzameld in het Stadsarchief.

A. (Bertus) J.W. Faile (1889 -1918), tweede van links, stuurde deze kaart naar zijn familie in de Wijde Gang, Willemsstraat
nummer 30. A.J.W. Failé overleed in 1918 aan de Spaanse Griep. Foto Particuliere Collectie
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3. Partners en relaties
Ook dit jaar nam het aantal partners van het Jordaanmuseum toe. Projecten en
evenementen werden georganiseerd in zeer verschillende samenwerkingsverbanden.

3.1

Donateurs

Vrijwilligers stelden arbeidsuren beschikbaar, daarnaast werd geld gedoneerd. Mede
daardoor konden projecten als Het Gangenproject  Willemsstraat 22-110, het
Gangennaambordenproject worden gerealiseerd en konden wij een
Gebruikersovereenkomst (GBO) met Ymere aangaan voor de woning Palmstraat 92A.
De Nieuwsbrief Jordaanmuseum is gratis voor wie zich abonneert. Vrijwilligers en donateurs
ontvangen bovendien, evenals houders van de Stadspas, korting op activiteiten.

3.2

Uitruilovereenkomsten
 Historisch Centrum Amsterdam-Noord, Stichting (HCAN)
 Stadsherstel. Sinds 2013
 De Weergever. Vereniging van verzamelaars van historische geluidsdragers, oude
weergave- en opnameapparatuur. Sinds 2012

3.3

Lidmaatschappen






3.4

ICOM, (individueel lidmaatschap). Sinds 2010
Stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam. Sinds 2013
Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten (VDP). Sinds 2012
Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Museum Federatie Noord-Holland. Sinds 2014

Overige partners


























ABL Bouwtechniek - Fred Lechner
Amsterdams comité 4 & 5 mei, sinds 2013
Bloemgracht 82 - Ruud Schildmeijer
Dienst Ruimtelijke Ordening, 2014 - 2015
Historisch Centrum Amsterdam-Noord, Stichting (HCAN)
Maand van de Geschiedenis
Museum Amsterdam Noord
Museumgids Nederland - Gert-Jan van Middelkoop
Museumkids
Museumserver
Museumzoeken
Qyom Tandartsengroep, sinds 2015
Tapas Don Quijote que mas, 2015
Tapas Duende Dos, 2015
Vereniging van Eigenaren, Willemsstraat 22 - Paul Kop
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185, sinds 2010
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael
Slager Louman
stadsdeel Centrum
Stadspas
Vereniging Ons Amsterdam, in 2015
Ymere, sinds 2015
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4. Publiciteit en Communicatie
Het Jordaanmuseum zet zich ervoor in dat haar activiteiten breed onder de aandacht
worden gebracht. In de communicatie wordt gebruik gemaakt van diverse pr-middelen (zie
bijlage 1). Activiteiten werden evenals voorgaande jaren aangeboden via Open
Monumentendag, Maand van de Geschiedenis en in 2015 ook via Vereniging Ons
Amsterdam. Deze organisaties beschikken over professionele afdelingen communicatie.
Vier projecten zijn toegankelijk voor publiek
 De tentoonstelling De Jordaancultuur, in de publieke ruimten van woonzorgcentrum
De Rietvinck, Vinkenstraat 185
 Het Gangenproject  Willemsstraat 22-110
 Het Gangen Naamborden project, eveneens in de Willemsstraat
 Museumwoning Palmstraat 92A: een bijzonder pand - een afgekeurde woning bestaande uit een bel-etage en kelder, waarin tentoonstellingen, presentaties en
ontvangsten worden georganisaeerd en dat verzameladres is voor excursies
Doelgroepen
 (oud-)bewoners en nakomelingen van bewoners van de wijk
 nieuwe bewoners en ondernemers van de wijk
 geïnteresseerden in volks- en arbeiderswijken en hun cultuur
 (amateur-)onderzoekers naar volks- en armoedeculturen
 erfgoeddeskundigen

4.1

Digitale media
Website Jordaanmuseum

Tot en met 2013 was er een sterke stijgende lijn van het aantal bezoekers van de website. In
2015 is het bezoekersaantal vergeleken met 2014 weer stijgend. Omdat de zoekmachine van
Google vanaf 2014 niet responsive websites uitsluit van vermelding in zoekresultaten zette
dat jaar een dalende lijn in. Niet responsive zijn websites die niet meeschalen met de
afmetingen van de schermen waarin ze worden geopend. Voor websites die op deze wijze
niet matchen met smartphones of tablets is de afname van het aantal (potentiële) bezoekers
13
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geschat op circa veertig procent.
Omdat de website in de toekomst steeds vaker op smartphones en tablets zal worden
bezocht, is een responsive website noodzaak.

Nieuwsbrief Jordaanmuseum
Sinds 2011 worden digitale Nieuwsbrieven verstuurd, vanaf 2014 via de server Mail Chimp,
want die is gratis en na enige training gemakkelijk te gebruiken. In 2015 nam het aantal
abonnees toe. Vijf nieuwsbrieven werden verstuurd, ieder met een eigen thema:
'Tastbare geschiedenis ingebed in de Willemsstraat'. Nieuwsbrief Jordaanmuseum, 17
februari 2015
Onderwerpen
 Onthulling Het Gangenproject - Willemsstraat door Janine van Pinxteren,
donderdag 5 maart, 15.30-17.30 uur
 Feest op de Willemsstraat
 Film uit 1926 van Willemsstraat
 Word donateur. Maak een vervolgproject mogelijk
'Herdenking 4 en 5 mei'. Nieuwsbrief Jordaanmuseum, 3 mei 2015
Onderwerpen
 Herdenking op de Noordermarkt
 Biografie: Jan de Vries, 3 april 1902 - 13 september 1984
 In Memoriam: Chris Weeling, 13 januari 1902 - 14 mei 1942
 Bloemgracht 82, uitvalsbasis voor verzet, wapenopslag en onderduikadres
 Rozengracht 160. Een legendarische Jordanese caféhouder en verzetsstrijder
'Open Monumentendag. Ambachtelijk Jordaan'. Nieuwsbrief Jordaanmuseum, 8 september
2015
Onderwerpen
 Ambacht & Kunst
 Plaatsing naamborden bij gangen
 App MeerHierover
 Fietstocht langs 100 jaar Volkshuisvesting in Amsterdam
'Het Gangenmenu'. Nieuwsbrief Jordaanmuseum, 21 september 2015
Onderwerp
 Eten met de Buren
'Van krot naar droomwoning. Fietstochten langs 100 jaar Volkshuisvestingsbeleid in
Amsterdam'. Nieuwsbrief Jordaanmuseum, 3 oktober 2015
Onderwerpen
 Maand van de Geschiedenis
 Museumwoning: Afgekeurde woning anno 2015. Palmstraat 92A
- De Jordaan
- Amsterdam-Noord
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Facebook
In 2015 werden dertien berichten geplaatst op Facebook, vijf meer dan in 2014. Dat waren:
wijziging omslagfoto, vijf aankondigingen activiteiten, vijf verslagen activiteiten, één
nieuwsitem en bij een oude foto één oproep gericht tot nakomelingen van geportretteerden
zich te melden.

APP: MeerHierover

Op het informatiepaneel bij Het
Gangenproject, Willemsstraat 22, is een
QR-code aangebracht. Daarmee is op
locatie achtergrondinformatie digitaal
toegankelijk. Het item maakt deel uit van
een app die op een mobieltje, tablet en op
een website toegankelijk is.
Op deze reponsive website kunnen
bezoekers zelf een tocht samenstellen
langs panden en locaties met
cultuurhistorische waarde.

Overige
Organisaties als Open Monumentendag en 4 & 5 Mei vervullen een brugfunctie naar grotere
culturele instellingen. De samenwerking met hen heeft zich ook dit jaar inhoudelijk en
publicitair verdiept.
Het Jordaanmuseum wordt genoemd op websites als: Museumgids Nederland,
Museumserver, Museumzoeken, EM-Cultuur en Museumkids. Daarnaast worden berichten
en aankondigingen gepost op websites van erfgoedinstellingen als Oneindig Noord-Holland.
Van groot belang zijn de vermeldingen op de website van Stadspas en in de Kortingsgids
Stadpas, en zeker ook op de website van stadsdeel Centrum / Gemeente Amsterdam.

4.2

Gedrukte media

Een deel van onze doelgroep gebruikt digitale media nauwelijks of niet. Daarom blijven
informatieavonden en de verspreiding van posters en flyers belangrijk. Daarnaast worden in
vrijwel alle edities van de Wijkkrant Jordaan & Gouden Reael artikelen gepubliceerd. Deze
krant met een oplage van 21.500 exemplaren wordt gratis huis-aan-huis verspreid en door
veel bewoners gelezen. Ook op aankondigingen en oproepen in Stadsblad De Echo wordt
goed gereageerd. Regelmatig sturen Jordanezen artikelen van ons naar familie of kennissen
elders in het land.
15
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4.3. Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen van Het Gangenproject zijn aanzienlijk. Groepen van onder meer Het
Gilde en De Wandelende Tak komen met groepen naar Het Gangenproject. Het project
wordt gezien als een highlight in de cultuurgeschiedenis van de Jordaan. Dankzij publicitaire
aandacht voor dit project en Het Gangen Naamborden project werd de aandacht ook weer
gevestigd op de tentoonstelling De Jordaancultuur in De Rietvinck. Bij deze drie projecten
kunnen de bezoekers niet worden geteld, noch kan toegangsgeld worden geheven omdat
deze projecten in de (semi) openbare ruimte zijn gerealiseerd. Het aantal belangstellenden
voor onze presentaties is groot. Tijdens Open Monumentendag moesten voor alle vier
presentaties bijna evenveel bezoekers heengezonden worden als geplaatst konden worden.
De digitale Nieuwsbrieven van het Jordaanmuseum worden door een bovengemiddeld
aantal abonnees, bijna vijftig procent (zo'n 12 procent meer dan het gemiddelde in deze
sector) geopend.

5. Bestuur en organisatie
Ervaren bestuurders vinden is moeilijk, zoals wij vorige jaar al signaleerden. Bestuurders die
Het Gilde bemiddelt zijn niet ervaren genoeg en Atana richt zich op hogere regionen.

6. Jaarrekening
De boekhouding heeft Jan van der Eijk ingevoerd in Exactonline. Daarnaast nam hij de
verantwoording op zich voor de totstandkoming van het financiële verslag (zie bijlage 2).
Overheveling projectkosten en baten van 2014 naar 2015
Omdat de werkzaamheden voor Het Gangenproject twee jaar duurden (2014-2015) zijn ten
behoeve van een goed projectverslag de ontvangen subsidie en gemaakte kosten van 2014
overgeheveld naar 2015.
Publieke middelen, private middelen en eigen inkomsten
Omdat de van Stadsdeel Centrum in 2014 ontvangen subsidie voor Het Gangenproject ter
waarde van € 10.000,- en de voor dit project gemaakte kosten zijn overgeheveld naar 2015, zijn
in deze jaarrekening de publieke middelen in verhouding tot het private geld en eigen inkomsten
hoger dan ze in werkelijkheid zijn. De private en eigen inkomsten zijn relatief hoger, dus
gunstiger.

7. Conclusie
Het jaar 2015 was voor het Jordaanmuseum een keerpunt. Ook relaties reageerden
enthousiast nu het Jordaanmuseum tastbaar aanwezig is in de vorm van een fysiek gebouw
en doordat het met Het Gangenproject de aandacht vestigt op de bijzondere
stedenbouwkundige structuur van de Jordaan en met Het Gangen Naamborden project op
het ambachtelijk verleden van de wijk. Het Gangen Naamborden project is voorbeeldstellend
want na september 2015 werden ook elders in de wijk bij gangen naamborden aangebracht.
Van groot belang is de facilitaire rol die stadsdeel Centrum speelt bij de totstandkoming van
de projecten.
De conclusie is helder: worden facilitaire middelen en kwaliteiten aangereikt dan kan het
Jordaanmuseum prestaties op een hoog kwaliteitsniveau leveren. Met onze projecten is
de bijzondere cultuurhistorie van de wijk tastbaar en beleefbaar geworden, hetgeen de
wijk aantrekkelijker maakt voor geïnteresseerden. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren
is een vaste kern betaalde medewerkers onontbeerlijk.
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Bijlage 1
Publicitaire activiteiten
- Digitale Nieuwsbrief Jordaanmuseum: Tastbare geschiedenis ingebed in de Willemsstraat, 17

februari
- Digitale Nieuwsbrief: Ons Amsterdam, 12 maart
- Artikel: Mieke Krijger: 'Het Gangenproject: Een Lieu de Memoire. Feest op de Willemsstraat, 5

maart 15.30 - 17.30 uur'. In: Wijkkrant Jordaan&GoudenReael, Jrg 13, nummer 1, februari/maart
- Facebook Jordaanmuseum: Feestelijke oplevering Het Gangenproject, 5 maart. Aankondiging,

geplaatst 27 februari
- Radioreportage: Bart Breukel, Radio RTV N-H, 3 maart 2015
- Artikel: Xandra van Gelder: 'Vernieuwde Willemsstraat toont geschiedenis van armoedige Jordaan.'

In: Het Parool, 2 maart 2015
- Website Jordaanmuseum
- Website: Oneindig Noord-Holland - artikel van Arnoud van Soest: "De armoede was

schrijnend". Wandel door 19e eeuwse gangen met het Jordaanmuseum
- Facebook Jordaanmuseum: De omslagfoto is verwerkt in de kaft van het boek IK MOET

NAAR EEN KLEINERE WONING OMZIEN WANT MIJN GEZIN WORDT TE GROOT" dat Egbert
Ottens schreef en dat De Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting in 1975 publiceerde ter
herdenking van 125 jaar 'sociale woningbouw in Amsterdam'. Geplaatst 2 maart 2015
- Website Gemeente Amsterdam Centrum: 'Enthousiasme in de Willemsstraat', 5 maart 2015.
Geplaatst 11 maart
- Artikel: 'De gangen van de Willemsstraat'. In: Ons Amsterdam, april
- Artikelen: De Oud Amsterdammer, 14 april 2015, p. 2 èn 12 mei
- Artikel: Eibert Draisma: 'Feestelijke oplevering vernieuwde Willemsstraat'. In: Wijkkrant
Jordaan&GoudenReael, Jrg 13, nummer 2, april/ mei
- Artikel: Mieke Krijger: 'Expo Jordaanmuseum in etalage Buurtzorg'. In: Wijkkrant
Jordaan&GoudenReael, Jrg 13, nummer 2, april/ mei
- Facebook Jordaanmuseum: 5 maart was de feestelijke oplevering van HET GANGENPROJECT Willemsstraat. Serie van 4 foto's van fotograaf Marjolijn Pokorny. Verslag, geplaatst 1 april.
- Facebook Jordaanmuseum: Expositie Jordaanmuseum in etalage Buurtzorg, Willemsstraat 23.
Geplaatst 20 april
- AT5-documentaire: De straten van Amsterdam Palmstraat, 21 april. Oude Vriessengang op 23' 40"
- Artikel: Arnould van Soest: 'Jordaan: vrouwen hingen uit het raam om lucht te happen'. In: MUG
Magazin, mei
- Digitale Nieuwsbrief Jordaanmuseum: Herdenking 4 en 5 mei 2015, 3 mei
- Tagg: MeerHierover, mei
- Artikel: Kiek Houthuijsen: "'Sammy loop maar eens gebogen". Stratenmakers in de Jordaan'. In:
Wijkkrant Jordaan&GoudenReael, Jrg 13, nummer 3, juni t/m augustus
- Facebook Jordaanmuseum: MeerHierover. Erfgoedinformatie digitaal toegankelijk op locatie
Willemsstraat 22. Geplaatst 12 juni
- Facebook Jordaanmuseum: Drie garnalenpelsters voor de etalage van Fleijsman, Tweede
Goudsbloemdwarsstraat 3, is ons verteld. Herkent u iemand of heeft u de originele foto? Oproep
geplaatst 24 juni
- Museumgids Nederland, juli
- Gangenwandelingen: 25 juli, 8 aug. en 22 aug.: 11 - 13.00 uur 22 aug.: 14 - 16.00 uur
- Facebook Jordaanmuseum: Gangenwandelingen, za 22 aug. 2015, 11 - 13.00 uur & 14 - 16.00 uur.
Geplaatst 21 augustus
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- Open Monumentendag, za 12 en zo 13 september 2015. Thema:‘Kunst & Ambacht’. Vier

presentaties onder de titel: Ambachtelijk Jordaan/ Jordaan: A Workers District als Monumentale
Activiteiten opgenomen in het programmaboek en vermeld op de website Gemeente Amsterdam.
- Evenement: Open Monumentendag, za 12 en zo 13 september
- Artikel: 'Ambachtelijk Jordaan. Open Monumentendagen, 12 & 13 september 2015'. In: Wijkkrant
Jordaan&GoudenReael. Jrg 13, nummer 4, september 2015 / oktober 2016
- Digitale Nieuwsbrief Jordaanmuseum: Ambachtelijk Jordaan. Open Monumentendagen, 8
september
- Website Oneindig Noord Holland: Open Monumentendag. Gangen in de Jordaan.
- Draaiorgelfestival reductiekaart in een goody-bag, uitgedeeld aan 70 à 100 bezoekers, 12
september
- Facebook Jordaanmuseum: Het Gangenmenu. Eten met de Buren. Geplaatst 21 september
- Flyer & Poster: Het Gangen Menu, zaterdag 26 september 2015. Oplage 2500, huis aan huis
verspreid
- Digitale Nieuwsbrief Jordaanmuseum: Het Gangenmenu. Eten met de buren, 21 september
- Evenement: Het GangenMenu. Zaterdag 26 september 2015, 16 - 21.30 uur
- Facebook Jordaanmuseum: Het Gangenmenu. Eten met de Buren. Verslag, geplaatst 2 oktober
- Artikel: 'De Fiets op met het museum'. In: De Echo/ Stadblad, 30 september
- Website: Maand van de Geschiedenis. Thema: Tussen droom en daad. Oktober 2015.'100 jaar
Volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam'. In samenwerking met Historisch Centrum Amsterdam
Noord (HCAN) en Museum Amsterdam Noord (MAN).
- Evenementen: 100 jaar Volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam. Fietstochten: do 8, za 10, zo 11 en
vr 30 oktober
- Artikel: 'Van Krot naar droomwoning. Fietstocht langs 100 jaar Volkshuisvestingsbeleid'. In:
Wijkkrant Jordaan&GoudenReael. Jrg 13, nummer 4, september 2015 / oktober 2015
- VPRO Gids Bijlage: van krot naar droomwoning
- Digitale Nieuwsbrieven: Museum Amsterdam Noord (MAN) en Historisch Centrum Amsterdam
Noord (HCAN)
- Digitale Nieuwsbrief Jordaanmuseum: Van krot naar droomwoning. Fietstocht langs 100 jaar
Volkshuisvestingbeleid in Amsterdam. 3 oktober
- Gangenwandelingen: zaterdag 14 november / zaterdag 12 december, 11.00—13.00 uur
- Digitale Nieuwsbrief: Vereniging Ons Amsterdam, Vereniging voor Historie, Cultuur, Kunst en
Architectuur. Nummer 2015-04, oktober
- Facebook Jordaanmuseum: Van krot naar Droomwoning. Fietstocht langs 100 jaar
Volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam, georganiseerd door Jordaanmuseum, Museum Amsterdam
Noord en Historisch Centrum Amsterdam Noord. Geplaatst 4 oktober 2014
- Evenement: Opgave en aanpak van Ymere in het Centrum. Ymere nodigt uit. Wandeling langs
renovatieprojecten in de Jordaan, Organisatie Ymere 12 november, 19.30 uur ontvangst
Jordaanmuseum
- Artikel: 'Een woonhuis met de geur van petroleum. Op bezoek in het Jordaanmuseum, Palmstraat
92A, bg.' In: Wijkkrant Jordaan&GoudenReael Jrg 13, nummer 6, december 2015 / januari 2016
- Eervolle vermelding door Max van Engen van Dienst Wonen, 15 dec 2015, van Bonny Alberts
(HCAN) en Mieke Krijger (JM) tijdens de presentatie van het boek Op de schouders van reuzen voor
het organiseren van activiteiten ter herdenking van de oprichting van de Gemeentelijke
Woningdienst in 1915
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Bijlage 2
1.

Jaarrekening

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

31 december 2015
€

I

Inventaris

3.866
1.654
______________________________________
3.866
1.654

Totaal materiële activa
I
II
III
IV
V

Vorderingen
Vooruitbetaalde projectkosten
Subsidies
Belastingen
Liquide middelen

88
155
5.000
109
1.883
1.217
3.459
8.528
______________________________________
5.430
15.009

Totaal vlottende activa
TOTALE ACTIVA

PASSIVA

9.296

16.663

31 december 2015

31 december 2014

€
I
II

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

€

653
2.065
______________________________________
2.718

Totaal eigen vermogen
I
III

31 december 2014
€

Voorziening automatisering
Overige schulden en overlopende passiva

45
608
653

355
6.223

16.010

Totaal kortlopende schulden

6.578

16.010

TOTALE PASSIVA

9.296

16.663
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1.2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2014
2015
€
BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Overige inkomsten
Totale opbrengsten

2014
€

2.460
2.460

595750
1.345

Overige subsidies/bijdragen
waarvan subsidie “Gangenproject
2014-2015” naar 2015 overgeheveld is
Overige bijdragen uit private middelen
Totale Subsidies/Bijdragen

10.000
1.756
17.701

-10.000
1.058
2.417

TOTALE BATEN

20.161

3.762

4.241
4.241

3.732
3.732

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten

3.539
10.404
13.943

1.811
2.169
3.980

SUBTOTAAL LASTEN

18.184

7.712

-

-4.285

18.184

3.427

1.977

335

88

273

2.065

608

LASTEN
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totale beheerlasten

Doorberekend naar activiteiten
TOTAAL LASTEN

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Rentebaten
EXPLOITATIERESULTAAT
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