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Betreft: NOODKREET JORDAANMUSEUM >> UNIEKE & LAATSTE KANS!

De Jordaan, 1 maart 2017

Beste, lieve, hoogedelgestrenge burgemeester Van der Laan,
De Jordaan is een allemachtig prachtig mooie buurt. Bovenop elkaar maken we er samen
het beste van. Dat is nu zo, maar zeker niet minder dan in 1775. En dat moet geëerd worden.
Met een aantal initiatieven in de Jordaan (Het GangenprojectWillemsstraat 22-110,
Gangennaambordenproject; tijdelijke exposities - in samenwerking met onder meer de Theo
Thijssenschool  in een door Ymere beschikbaar gestelde ruimte op locatie Palmstraat 92A;
jaarlijkse evenementen zoals herdenkingen op 4 en 5 mei en Het GangenMenu )
op ons conto, ziet het Jordaanmuseum nu een prachtige eenmalige kans:
een eigen permanente expositieruimte op een historisch relevante plek én het behoud van
een van de laatste in tact gebleven gangen  of 'forten'  van de buurt.
Op één en dezelfde locatie!
Met wat budget en goede wil kunnen we op korte termijn een topmuseum toevoegen aan
de rand van de oude stad. En blijft een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de
Amsterdamse volkshuisvesting behouden en toegankelijk. Omdat we een fiasco als met
de Pottenbakkersgang willen voorkomen, vragen we u om uw persoonlijke hulp.
Waar vragen we concreet om?
- inzet voor de kick-off van een gemeentelijk project met een tweeledig doel:
1) de realisatie van een permanente locatie voor het Jordaanmuseum
2) het behoud van de Berengang, die met de sloop bedreigd wordt.
- inzet om naast gemeentelijk budget externe financiers/sponsors te vinden.

Om welke historische plek gaat het?
Het gaat om het voormalig Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32, en de momenteel
afgetimmerde Berengang met "krotjes", op de Willemsstraat de nrs 173-181. Bouwplannen
voor het pand aan de Lijnbaansgracht en de aanpalende Berengang liggen sinds kort ter
inzage. De oude theatergevel wordt in zijn 'Moorse' glorie hersteld, ons historisch hart juicht
dat toe. Maar het fort in de Berengang is in gevaar. Ondanks de uitspraak van De Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit dat de historische verkavelingstructuur en de bebouwing van dit
fort/ensemble behouden moeten blijven dreigt er door de huidige bouwplannen een uniek
stukje Jordaan te verdwijnen. Zonde, ook omdat zich hier een unieke gelegenheid voordoet.
Het theater en het fort grenzen aan elkaar. En dat maakt het een fantastische
dubbellocatie voor ons museum. Denkt u even mee?
Het Nassautheater was ooit een centrum van de Jordanese volkscultuur, met de vertoning
van films, revues en variétéprogramma's. De artiesten waren lokale helden, zij trokken meer
publiek dan de films. Het variété waar de Jordaan later zo beroemd om werd, is hier
geboren.
Gangen  haaks op de grachten en hoofdstraten  vormen samen met binnenplaatsjes,
dwarsgangen en aangrenzende panden ensembles die in de literatuur en in de volksmond
forten werden genoemd. Dáár woonde eeuwenlang meer dan 80 procent van de mensen:
havenarbeiders, leerlooiers, karrentrekkers en hun gezinnen. De grondplaten in de
Willemsstraat - voorheen Goudsbloemgracht, voorheen 't Franse Padt - laten zien dat veel
gangen vóór 1614 zijn ontstaan - en dat meer dan 30 procent van de gangen is vernoemd
naar de beroepen die er indertijd werden uitgeoefend.
Dit is nu of nooit meer.
De eigenaar van theater en fort, Dirk van den Boek, is welwillend en wil graag met ons om
tafel. Dat willen wij ook. Wij hebben alleen geen geld of status. Daarover zouden we graag
een keer met u of een van uw mensen praten.
Gewoon, om te kijken of we iets van de grond kunnen krijgen. Bel of mail me alstublieft!
Hartelijke groet,

Mieke Krijger
06 40 227 265
info@jordaanmuseum.nl
www.jordaanmuseum.nl

Bijlagen:
- foto Berengang
- kaart kadaster
- achtergrondinfo forten in de Jordaan
- achtergrondinfo Nassautheater.

