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Corona en het museum 
De uitbraak van Corona heeft natuurlijk voor het museum ook allerlei gevolgen 
gehad met name wat betreft het aantal bezoekers. 

 
We hebben allerlei Corona materialen aangeschaft: ontsmettingsgel, 

mondkapjes, spatscherm bij de balie, papieren handdoekjes automaat. 
Voor de medewerkers hebben we mondkapjes met Museum Amsterdam Noord 
laten maken, die ze tijdens hun museumdienst (maar natuurlijk ook daarbuiten) 

konden dragen. 
 

We hebben ‘Noord vliegt’ kunnen afbreken met teruggave van de objecten die 
we in bruikleen hadden en we hebben ‘Noord vrij’ kunnen opbouw. Van een grote 

opening kon echter geen sprake zijn. We hebben we een tijdslot en rooster  
gemaakt voor de mensen die meegeholpen hebben bij het maken van de 
tentoonstelling en mensen die een object/brief e.d. in bruikleen voor de 

tentoonstelling hebben gegeven. 
 

Ook de voorgenomen lezingen, wandelingen, fietstochten en andere bijzondere 
evenementen konden helaas geen doorgang vinden. 
 

We zijn op-en-af open geweest. Steeds met reservering en tijdslot. Per dag 
waren er 2 bezoekmomenten. We hebben hierdoor heel weinig bezoekers gehad: 

van mei t/m december 2020 totaal 77 personen. 
 
Extra inzet 

We hebben extra Nieuwsbrieven uitgebracht om de tentoonstelling ‘Noord vrij’ 
digitaal onder de aandacht te brengen en contact met onze bezoekers en 

vrienden te houden. In deze extra Nieuwsbrieven werden onderdelen uit de 
tentoonstelling belicht d.m.v. films.  
Op onze website wordt onder het kopje ‘info’ een aantal elementen uitgelicht o.a. 

de afscheidsbrieven van de gebroeders Wolfswinkel, unieke foto’s van de 
mobilisatie, archief Tip de Bruin e.d. Zie www.museumamsterdamnoord.nl   

Verder is er een YouTube-kanaal voor het museum geopend waarin wij van 
diverse tentoonstellingen materiaal laten zien. Zie  YouTube kanaal Museum 
Amsterdam Noord  

 
 

Algemeen  
 

Het bestuur 
Het bestuur bestond uit Coby van Berkum, voorzitter, Jan Bloemink, 
penningmeester, Anneke Stavast, secretaris, Frida Badoux bestuurslid en Hoofd 

tentoonstellingen en Jannie Fransman, bestuurslid met in haar takenpakket de 
verhuur en gebruik van de ruimte door derden en beheren van de email die via 

info@museumamsterdamnoord.nl  binnenkomt. Theo Schoonhoven ondersteunt 

http://www.museumamsterdamnoord.nl/
https://museumamsterdamnoord.us3.list-manage.com/track/click?u=2de7aeceb5ab9e47ae57b2b6c&id=4ecd061fb1&e=8047c4cf5c
https://museumamsterdamnoord.us3.list-manage.com/track/click?u=2de7aeceb5ab9e47ae57b2b6c&id=4ecd061fb1&e=8047c4cf5c


de penningmeester met het bijhouden van de financiële administratie. Hij heeft 

tijdelijk een aantal taken van de penningmeester overgenomen. 
 

Na 2x met afstand in het museum te hebben vergaderd is overgegaan op het 
vergaderen op afstand via Zoom.  
 

Subsidies 
Voor 2020 is voor de algemene exploitatie wederom een subsidie ontvangen van 

de gemeente. Voor de tentoonstelling ‘Noord vrij’ hebben we  € 5.000 subsidie 
van de gemeente gekregen. Voor deze tentoonstelling heeft het museum ook een 
eigen bijdrage geleverd van € 1.950. De begrote inkomsten van entree en 

evenementen zijn door Corona zeker niet waargemaakt. 
Donaties van Vrienden en leden van de Club van 100 zijn een welkome 

aanvulling.  
 
Vrijwilligers 

Op dit moment hebben wij als gastheer/vrouw 18 vrijwilligers. Voor iedereen 
hebben we een mondkapje met het logo van Museum Amsterdam Noord laten 

maken. We hebben 1x een Zoombijeenkomst met de vrijwilligers georganiseerd, 
waarbij we een screen safe gemaakt hebben van iedereen met een mondkapje 

die we gebruikt hebben als kerst/nieuwjaarskaart voor onze relaties. 
Ook dit jaar hebben we onze vrijwilligers een kerstgratificatie gegeven in de 
vorm van een VVV bon en een kerstplant.  

 
Externe contacten en samenwerking 

Wij zijn lid van het Museum om de hoek (www.museumomdehoek.nl)  
Museum om de Hoek is een samenwerkingsverband van een groot aantal kleine 
buurtmusea in Amsterdam. Dit is nog volop in ontwikkeling en heeft een website 

en Instagram account  waar de aangesloten musea zich presenteren.  
Vorig jaar is De Kleine Museum gids gepresenteerd en die wordt te koop 

aangeboden. Museum om de Hoek heeft ook de digitale promotie aangepakt met 
twee speerpunt Instagram en Intranet. 
 

Verder werken wij samen met Historisch Centrum Amsterdam Noord, NDSM 

herleeft en bewoners en/of ex-bewoners van Amsterdam Noord.  
Daarbij hebben wij diverse externe contacten die per tentoonstelling wisselen. 

Verder maken wij gebruik van bestaande organisaties en privé personen om 
materiaal in bruikleen geven voor specifieke tentoonstellingen. 
We zijn in overleg met het HCAN om in de toekomst samen een canon van 

Amsterdam Noord te maken. 
 

Begin 2020 hebben wij in samenwerking met Buurthuis De Meeuw een groep van 
zes licht dementerende bejaarden in het museum ontvangen. Er werden filmpjes 
vertoond, die bij de aanwezigen allerlei herinneringen opriepen. Als  Corona het 

weer toelaat, willen wij hier zeker mee doorgaan. 
 

 
Inrichting en onderhoud 

Dit jaar hebben we, zoals reeds aangekondigd, laptops en iPads moeten 
vernieuwen omdat ze te oud zijn om nog te kunnen gebruiken. Verder hebben we 
een grote scanner aangeschaft om bijv. krantenbladzijden goed te kunnen 

digitaliseren en te gebruiken voor inrichting van een tentoonstelling. 

http://www.museumomdehoek.nl/


Ook hebben we een aantal vitrinekasten aangeschaft. 

 

Publiciteit 
De publiciteit loopt via verschillende kanalen uit de media mix: 

AT5 Straten van Amsterdam, RTVNH (nieuwsitem), diverse vermeldingen in HAH 

bladen, NRC, Het Parool, flyers, affiche, facebook, de Nieuwsbrief met 3500 
belangstellenden en onze website.  

Op Noord gericht is alleen nog het Amsterdam Stadsblad ter beschikking 
 
Tentoonstellingen 

 
 

 

Noord vliegt 

 
25 mei 2019 –  
t/m 5 april 2020 

 

 
 

 
Bezoekers 2019: 1.000 
Bezoekers 2020: 135 

Totaal 1.135 

Toelichting 

In de tentoonstelling Noord vliegt zien we: de ELTA in 1919 en Amsterdam Noord 
toen, de Fokkerfabriek aan het van Hasseltkanaal, de vliegvelden in Noord 

(ELTA, Buiksloot en Schellingwoude) en de bombardementen op Fokker in 1943. 
De aanleiding voor deze tentoonstelling is de Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling 

Amsterdam, de ELTA in 1919. De tentoonstelling laat het luchtvaartverleden van 
ons stadsdeel zien. 
 

Deze tentoonstelling was een succes met veel enthousiaste bezoekers. Helaas 
konden een aantal lezingen in 2020 i.v.m. Corona niet doorgaan. 

 
  
Bevrijdingsfeest op de Dam in Amsterdam 

 

 
 
Noord vrij 

5 mei 2020- ergens in 2021 
 

Aantal bezoekers 2020: 75 

 



Toelichting 

In 2020 zouden verschrikkingen van de oorlog met extra aandacht herdacht 
worden en het 15e lustrum van de bevrijding uitbundig gevierd worden. Maar het 

liep allemaal anders door de Corona crisis. Later dan gepland gaat de 
tentoonstelling open en we zijn voornemens om deze expositie ook in 2021 te 
laten zien. Door Corona hebben te weinig mensen de kans gehad om de 

tentoonstelling te bezoeken. 
 

In de voorbereiding hebben Laura van Roemburg, Paul Vonk en Wim Beerman 
veel energie gestoken om materiaal bij particulieren te vinden in privé-archieven. 
Maar ook filmmateriaal en foto’s via andere kanalen. Deze expositie is deels ook 

een zoektocht om te achterhalen wat en wie er op de oude foto’s te zien zijn. 
In de tentoonstelling zijn veel films, foto’s, objecten en verhalen terug te vinden. 

 
Bij het samenstellen van de tentoonstelling zijn er veel voorwerpen en foto’s 
vanuit de bewoners van Amsterdam Noord aan het museum in bruikleen 

gegeven voor deze tentoonstelling. Maar ook materiaal van het Verzetsmuseum, 
Historische Archief Tuindorp Oostzaan en via HCAN. 

 
Verder materiaal van het project ‘Oorlog in mijn Buurt’. 

Dit project leert schoolkinderen de geschiedenis van hun buurt door ze in contact 
te brengen met senioren. Het project is al een paar jaar bezig om met kinderen uit 

groep 7 en 8 van de basisscholen de herinneringen van ouderen aan de oorlog vast 

te leggen. In de expositie krijgen ze veel ruimte. Het zijn levendige verhalen uit 
Noord.  
Ook hebben we beelden uit de jaren 80 van de vorige eeuw waar schoolkinderen met 

een videocamera verhalen uit Noord vastlegden van de mensen die er in 40-45 
middenin zaten. 
 

Om enigszins recht te doen aan de tentoonstelling en om onze bezoekers en 
vrienden te informeren over de tentoonstelling Noord vrij zijn er beelden en films 
gemaakt via het sturen van Extra Nieuwsbrieven die ook op de website te vinden zijn 

en via Info op de website. Aangezien het eind van de Corona crisis nog niet in zicht 
is, zullen we nieuwe filmpjes en informatie over de tentoonstelling blijven delen 
middels onze website en Nieuwsbrieven. 

 

De buurt in 

Naast fysieke tentoonstellingen in het museum, was het plan om in 2021 weer 
lezingen in de buurten te houden en wandelingen te organiseren: het 
zogenoemde randprogramma van de tentoonstelling.  
Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Hopelijk kunnen we hiervan in 2021 
nog wat realiseren.  
 

Besloten is om de tentoonstelling te laten doorlopen tot ver in 2021. We hopen 
mensen de kans te geven om de tentoonstelling alsnog te bezoeken. 
 

Plannen  
 

Na de tentoonstelling ‘Noord vliegt’ hebben we in april de tentoonstelling ‘Noord 
vrij’ geopend in het kader van 75 jaar vrijheid. Deze wordt verlengd tot eind 
2021. 

 



Het is moeizaam om een nieuwe tentoonstelling te maken omdat het i.v.m. 

Corona niet mogelijk is om afspraken te maken en/of langs te gaan bij mensen, 
bedrijven of instellingen.  

 
Het plan is zo gauw dit weer kan de tentoonstelling ‘Het nieuwe Wonen’ te gaan 
ontwikkelen. Wij zijn op zoek naar de visie op het bouwen vijftig  jaar geleden en 

met name m.b.t. het Plan van Gool. 
Daarnaast wordt er een programma ontwikkeld en uitgevoerd voor rondleidingen 

in Noord. Leer je eigen wijk kennen a.d.h.v. de geschiedenis van Noord.  
 
De tentoonstelling Allerheiligen Vloed is niet doorgegaan. Hiervoor had men 

andere plannen. 
 

De reizende tentoonstelling ‘200 jaar Noordhollandsch kanaal’ gemaakt door het 
Noord-Hollands Archief en Synergique naar Amsterdam Noord die we in 
samenwerking met het HCAN zouden organiseren kan i.v.m. Corona geen 

doorgang vinden. Ook in de toekomst is hij afgelast omdat bij nauwkeurige 
meting blijkt dat hij te groot is voor de beschikbare ruimte zowel voor het HCAN 

als voor het museum. 
 

We werken i.s.m. onze vrijwilligers aan een meerjarenplan. Een reeds 
voorgenomen tentoonstelling is “Verdwenen Industrie deel 2”. 
Hopelijk kunnen we eind 2021 of in ieder geval in 2022 weer een nieuwe 

tentoonstelling openen.  
 

  



 

 
 

 
 


