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Gastenboek Jordaanmuseum  
Museumwoning, Palmstraat 92A 

oktober 2015  31 december 2016 

 
 
Van de vele reactie die bezoekers in het gastenboek 
schreven maakte Karel Schorer, gepensioneerd danser 
en choreograaf, op verzoek van het Jordaanmuseum 
een selectie. 
U leest hoe betrokken en goed de sfeer was in het pand 
waarin het Jordaanmuseum 14 maanden lang was 
gehuisvest. En wat de tentoonstellingen en presentaties 
daar teweeg brachten. 

 
 
9 januari 2016 
Leuk om een indruk te krijgen van de woonruimte in de Jordaan. 
Hopend dat er een blijvend Jordaanmuseum zal komen. De 
geschiedenis van de Jordaan mag niet verloren gaan. 
Kittie Hofboer ,Amstelveen 

 
9 april 2016 
Ik zing in het Zwanenkoor maar door de verhalen van Lottie van 
Sloten die zij zelf voorlas is de Jordaan nog meer dichtbij 
gekomen. 
Felix Poort 

 
9 april 2016 
Dank je wel Mieke voor alle mooie projecten, een optie 
misschien een luisterboek. 
Kittie Hofboer 
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4 mei 2016 
Indrukwekkende bijeenkomst over "vergeten" slachtoffers. 
 
5 mei 2016 
Samen met Grietje en Greetje de Oude naar de Palmstraat naar 
de Sinti-familie die daar waren i.v.m. onderduiken in de 
Vinkenstraat 55 bij de familie de Oude. 
Tinny de Oude 

 
5 mei 2016 
Voor ons onderduikster in de oorlog in de Vinkenstraat en haar 
nakomelingen en was dit een prachtige dag, met mooie 
ontmoetingen. Bedankt. 
Galit Brassem. Weiss en moeder Zanna 

 
6 mei 2016 
Op nr. 91, tegenover dit museum, woonde Joes Kloppenburg die 
in de Voetboogstraat is doodgeslagen door een dronken man. 
Fam. Kloppenburg, vader 

 
6 & 7 mei: Gangenwandelingen in de Jordaan. Ver. Ons 
Amsterdam 17 mei 2016 
Het zou een gemis zijn als het Jordaan museum verloren gaat. 
Van geschiedenis moeten wij leren, dus laat het voortbestaan! 
Ricky van Dalen 

 
27 mei 2016 
Wat een leuk museum en de samenwerking met de Theo Thijssen 
school heeft een leuke tentoonstelling opgeleverd. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Brigitte en Edwin 
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19 juni  
Een inspirende, prachtige tentoonstelling. Ik was heel 
nieuwsgierig wat nu voor kinderen hun liefste, mooiste plekje in 
de Jordaan is. 
Anna Adema 

 

2 juli 2016  

Sprankelende intieme voorstelling met Dorine van der Klei. 

Mooie wisselwerking met de presentator. Topchemie.  
Jaap van Riemsdijk 
 

3 juli  
Mooi initiatief om op deze manier de cultuur van de Jordaan te 
bewaren. De mooiste foto vonden wij van Keet. 
Roos en Ivo 

 
21 augustus 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat deze ontzettend 
interessante historie bewaard blijft en dat bezoekers hierover 
geïnformeerd worden. Dit museum moet een permanente basis 
krijgen! 
Andre Kruger en Joan McCanthy-Kruger 

 
Het Jordaan museum moet blijven! Een heel belangrijk verhaal 
over de buurt, de geschiedenis van de stad. Meer mensen 
moeten dit zien. 
Caroline Wouters 

 
17 september 
Wat bijzonder om de foto’s van mijn vader, Hans Gilberg, hier te 
zien op deze tentoonstelling. Ik ben bijzonder trots op de manier 
van fotograferen, zo natuurlijk en met prachtige lichtval. 
Karla de Boer-Gilberg 
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Als kleindochter van Hans Gilberg is het bijzonder om deze 
expositie te zien. Het maakt me heel trots en ik ben erg blij met 
deze expositie van zijn foto’s. 
Lisette de Beijnes-de Boer 

 

Wat een mooie foto’s, ze hangen hier prima en vertellen een leuk 
verhaal over de bewoners van de Jordaan.  
Marjo Witkamp 

 
Het Jordaanmuseum moet blijven! Een heel belangrijk verhaal 
over de buurt, de geschiedenis van de stad, het land. Dit draagt 

bij aan een goed beeld  belangrijk dat meer mensen dit blijven 
zien. 
Caroline Wouters 

 
Fraai werk aan de tentoonstelling van de foto's van Hans Gilberg. 
Misschien is het mogelijk om in de toekomst nog meer 
tentoonstellingen te maken in een leuk “nieuw”pand.  
Gerard Groppen 

 
Prachtig museumpje, de Jordaan waardig! Interessante 
combinatie van fototentoonstelling en bezoekmogelijkheid van 
een Jordaanwoning. Het souterrain is verassend van sfeer. Dit 
moet blijven! 
Ton de Vries 

 
25 september 
Wat een mooie expositie! 
Wat een mooi museum! 
Dat mag nooit verloren gaan… zoals de lepel…breipot. 
J.C.P. Luut 
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2 oktober 2016 
Goede initiatieven die het leven verrijken moeten gesteund 
worden en niet tegen gewerkt. Ik hoop dat dit museum wordt 
voortgezet, want een bezoek is meer dan de moeite waard. 
Riet van den Burg 

 

23 oktober 2016 
Een prachtig klein museum met een groot historisch belang .... 
Linx en Nina 

 
11 november 2016 
Uit interesse gezocht naar een museum over de Jordaan en 
kwamen hier terecht. Zeer interessante gastvrouw met haar 
verhalen. Voor een rijke historie moet een museum blijven.  
Jaap en Alize 

 
26 november 2016 
Bless the Jordaan and keep it vital. Dankejwels 
Marie Root, Montana USA 

 
3 december 2016 
Dit museum geeft een soort heimwee gevoel. Jammer dat jullie 
hier weg moeten. Succes met het voorzetten. 
Tineke 

 
13 december 2016 
Wat ontzettend leuk om naar vroeger te kijken. De roots van mijn 
moeder liggen in de Jordaan en de verhalen die Mieke vertelt zijn 
vol herinneringen van liefde, armoede, gezelligheid en 
saamhorigheid. Ik hoor ze graag. Zo mooi dat er wat mee gedaan 
wordt en niet vergeten worden.  
Bertie Geldhoff en Rina Geldhoff- Bertelkamp 
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Een authentiekere plek kun je niet vinden eigenlijk. Een gestript 
gelikt museum kan niet tippen aan het Jordaangevoel dat dit 
museum op deze plek biedt. Ik begrijp niet dat er wel geld was 
voor nieuwe stoepen, een speelplaats op de Palmgracht (6 
miljoen) en geen geld om dit museum te behouden (1/2 miljoen). 
Hoop op een doorstart.  
Maayke van den Berg 
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