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voorwoord
2014 is samen te vatten als een ondernemend, spraakmakend en artistiek
jaar. De kerk toonde zich allereerst van een ondernemende kant. Een
koffiecafé werd in de sacristie ontwikkeld in samenwerking met twee
jonge ondernemers. Vanaf de eerste dag bleek dit een goed succes. Ook
werd een pilot opgestart voor een toekomstige museumwinkel. De pilot
toetste aan de praktijk of een winkel kans van slagen zou hebben op deze
locatie. Na een jaar pionieren is het antwoord op die vraag positief. Zeker een
winkel die inspeelt op de specifieke kenmerken van de kerk heeft voldoende
onderscheidend vermogen om ook een lokale klantenkring op te bouwen.
De verhuur van de omringende panden werd geïntensiveerd waardoor inkomsten geoormerkt voor onderhoud van de kerk uit deze bronnen groeiden.
Omdat het Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten (BRIM) grote
monumenten blijvend te kort doet, werd samen met andere Nederlandse
Grote Kerken (GKO) en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een
intensieve lobby richting Den Haag gevoerd waarin de Oude Kerk als een
belangrijke case gold. Voor het groot onderhoud van het Vater-Müller orgel
haalde zij gelden van overwegend private beneficianten binnen onder andere
via een benefietdiner en –concert in april en september. Aan de bezoeker
werd tijdens tentoonstellingen een hogere entreeprijs gevraagd, waardoor
de inkomsten uit entree aanzienlijk toenamen en de diverse projecten
haalbaar bleken. De verschillende tentoonstellingen werden met steun
van fondsen als o.a.: VSB Fonds, Stichting Doen!, SNS Reaalfonds / Fonds
21, Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard
Cultuur Fonds en Zabawas gerealiseerd. Voor de Oude Kerk is deze steun
belangrijk in haar ambitie een specifiek publiek van kunstliefhebbers te
interesseren als aanvulling op de toeristische bezoeker. Het geeft de kerk
een nationale urgentie onder een voor haar voortbestaan relevante groep.
2014 was spraakmakend, omdat de nieuwe koers – waarbij de Oude Kerk
een bij de kerk passend programma met hedendaagse kunst wil realiseren –
tot discussie leidde. Daarbij waren de geluiden doorgaans positief, echter
uit specifieke hoeken (erfgoed, vriendenvereniging, kerkgemeente, buurt,
muziek) ook kritisch. Besloten werd om het gesprek met deze groepen
breed te voeren. Onder leiding van Felix Rottenberg kwam op 9 april 2014
een aantal personen bijeen om zich uit te spreken. De verschillen in visie
bleken overkomelijk en betroffen hoofdzakelijk een verschil in perceptie
van wat de toekomstige programmering in petto had. Na deze gesprekken
groeide het vertrouwen in de nieuwe koers van de Oude Kerk verder uit tot
constructieve betrokkenheid. Met de kerkgemeente werd de relatie verder
verdiept en werden er onder andere gesprekken gevoerd over de verhouding
kunst en kerk.
In artistiek opzicht zette de Oude Kerk haar eerste ferme stappen met
een programmering op het gebied van hedendaagse cultuur. Kunstenaar
Sara Vrugt beet het spits af in het project Stof tot nadenken waarin erfgoed en kunst gekoppeld werden en de gemeenschap om de Oude Kerk
heen actief werd betrokken. Na 65 jaren trouwe dienst waren de 118 stoelen van de Oude Kerk toe aan een nieuw leven. De stoelen symboliseren de
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talrijke verhalen over de Oude Kerk en de mensen die erop gezeten hebben.
Kunstenaar Sara Vrugt besloot deze verhalen te verzamelen als inspiratiebron voor haar werk: een kunstproject in samenwerking met kerkgangers,
omwonenden, passanten en Amsterdammers om de zittingen te vernieuwen. De verhalen getuigen van lief en leed, van heimwee en vreugde, van
verdriet en verlangen maar bovenal van liefde voor de Oude Kerk.
Stadsdichter Anna Enquist vatte al deze verhalen samen in een prozatekst
van 118 woorden. Samen vertellen de 118 stoelen een universeel verhaal
van de kerk en de mensen eromheen. Van een hechte gemeenschap en
tegelijkertijd van talrijke individuele geschiedenissen. De stoelen zelf
werden in grote getale virtueel geadopteerd door de verhalenvertellers en
dragen de talrijke persoonlijke geschiedenissen dagelijks en waarschijnlijk nog decennia lang uit. Ze geven ons stof tot nadenken.
Veruit de belangrijkste artistieke stap werd genomen met de tentoonstelling
Tony Oursler: I/O underflow. Na 2,5 jaar van voorbereiding toonde de New
Yorkse kunstenaar nieuw werk dat speciaal in opdracht van de Oude Kerk
voor deze locatie was gemaakt. De monumentale videoprojecties werden
getoond op glas-in-lood ramen, dakgewelf en kerkmuren. De tentoonstelling
overtuigde op vele fronten, mede dankzij de aanzienlijke media-aandacht die
zij teweeg bracht.
Organisatorisch ontwikkelde de Oude Kerk zich van een verhuurlocatie
naar een erfgoedinstelling waarbij kwaliteit in alle haarvaten van de stichting
doordringt. Het team werd uitgebreid met een verantwoordelijke voor
marketing en communicatie en een producent.
2014 was in financieel opzicht een positief jaar, waarbij de aannames
strookten met de werkelijkheid. Ondanks de prille start van de nieuwe koers
blijkt deze nu al veelbelovend en kansrijk. De Oude Kerk is op weg naar een
onderscheidende positie in de culturele sector met een helder profiel in de
hoofdstad. De stad waar de Oude Kerk ooit begon als kleine houten kapel
aan het IJ is voortdurend in transitie. De Oude Kerk biedt hierop noodzakelijk
tegenlicht en verdieping.

Het bestuur van Stichting de Oude Kerk te Amsterdam is verheugd vast te
kunnen stellen dat het twee jaar geleden ingezette beleid zich onder leiding
van onze nieuwe directeur heeft vertaald in een in veel opzichten succesvol
jaar. Het doel om de Oude Kerk weer een centrale plek in de harten van de
Amsterdammer te laten innemen, is een concrete stap dichterbij gekomen. De kwaliteit van het aanbod voor eenieder die het oudste gebouw van
Amsterdam bezoekt, is op veel gebieden verbeterd. Exemplarisch hiervoor
zijn De Koffieschenkerij, voor zowel bezoeker als omgeving een ware oase in
de binnenstad, en de drukbezochte en door de pers goed ontvangen tentoonstelling van de internationaal toonaangevende kunstenaar Tony Oursler.
Zijn speciaal voor de kerk ontwikkelde werk legde direct verband tussen het
eeuwenoude gebouw en de wereld van nu.
Financieel gezien mogen we ook spreken van succes: nooit eerder waren
de bezoekersinkomsten zo hoog, wat betekent dat het publiek, bestaande
uit Amsterdammers, Nederlanders en toeristen, de kerk in toenemende
mate weet te vinden. Dit alles doen wij met een kleine, efficiënte organisatie
die geen structurele overheidssubsidies ontvangt. De uitdaging ligt erin de
ingezette lijn verder succesvol uit te bouwen met tentoonstellingen van hoog
niveau en door het iedere bezoeker nog beter naar de zin te maken.
Wij danken de bezoekers voor hun komst en hopen velen van u terug zien op
een van de mooiste, zo niet de mooiste plek van Amsterdam.
Namens het bestuur,
Floris van Hall, voorzitter
april 2014

Jacqueline Grandjean
directeur Stichting de Oude Kerk te Amsterdam
maart 2014
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organisatie en financiën
Organisatie
Dankzij een reorganisatie in 2013 transformeerde een reactieve groep medewerkers naar een proactief team. Uit de resultaten blijkt dat het team de
nieuwe koers uitstekend oppakt.
In april trad Hedy d’Ancona als nieuw bestuurslid toe. In 2014 trad René
Steenbergen af als bestuurslid namens de Protestantse Kerk Amsterdam
(PKA). Bart Robbers werd voorgesteld als zijn opvolger.
Financieel
De Oude Kerk heeft in 2014 kunnen rekenen op een bedrag van € 137.629
aan private donaties en een bedrag van € 524.152 aan publieke fondsen. De
omzet is in 2014 verdubbeld, evenals de publieksinkomsten.
We kunnen concluderen dat 2014 in financieel opzicht een bijzonder goed
jaar is geweest voor de stichting. Het jaar werd afgesloten met een positief
resultaat. De belangrijkste reden voor het aanzienlijk positieve resultaat zijn
de hogere entree-inkomsten. Het wegvallen van de huurinkomsten van de
World Press Photo heeft geen invloed gehad op de totale opbrengst van de
entreegelden en inkomsten uit verhuur. Door het doorberekenen van extra
personeelskosten aan huurder of project vallen de totale personeelskosten
lager uit dan begroot. De algemene kosten zijn een stuk lager dan begroot
met name door een enorme besparing op de energiekosten.
Aangetoond is ook dat alle projecten uit subsidie konden worden gefinancierd. De kosten voor onderhoud vielen iets lager uit maar een deel van de
geplande onderhoudswerkzaamheden is doorgeschoven naar 2015. Voor de
restauratie van de onderbouw van het orgel zijn de dit jaar gemaakte kosten
voor 100% gedekt door subsidiegelden en schenkingen. De jaarrekening
toont onder meer aan dat het resultaat van fondsenwerving voor het grote
orgel € 630.000 bedraagt.
Exploitatie
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het vastgoed om deze optimaal rendabel
te verhuren. Verhuurinkomsten komen ten bate van het onderhoud. Omdat
verhuur geen core business betreft, is dit per 2014 uitbesteed aan een
professionele verhuurmakelaar. Gezien de stijging in huuropbrengsten is
dit een juiste beslissing gebleken.
Onderhoud
Via het BRIM is het lopende onderhoud voor de komende zes jaar aangevraagd maar in het vierde jaar op rij afgewezen. De directie heeft zich aangesloten bij het Grote Kerken Overleg (GKO) en voert actief een lobby naar de
minister om het BRIM aan te passen.
De restauratie van het Grote- of Vater-Müller orgel is per september in gang
gezet. De eerste werkzaamheden betreffen herstel van de natuurstenen
onderbouw. Dat dit noodzakelijk en urgent was bleek bij ontmanteling: louter
de zwaartekracht zorgde nog voor eenheid.
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Erfgoed
De kassabalie in het Zuiderportaal is vervangen en opgeknapt. Dit ging
echter niet zonder slag of stoot. De aanvankelijk geplande verbouwing van
de toreningang tot hoofdentree stuitte op dermate veel kritiek dat Stadsdeel Centrum (eigenaar van de toren) een bouwstop opgelegd kreeg door
de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Na de
gesprekken werd met de bouwkundige tegenstanders over de verbouwing
van de torenentree gesproken. Onder meer Sjoerd Soeters gaf aan dat
de entree een ingang moet zijn die de Oude Kerk recht aan doet. In dat licht
is de entree vanuit het Zuiderportaal overweldigend. Het Stadsdeel heeft
daarop besloten de torenentree uitsluitend terughoudend op te knappen.
De Oude Kerk heeft vervolgens geïnvesteerd in het vernieuwen van de
entree in het Zuiderportaal. Adam Marshall van Koelhuis Frigo tekende voor
het ontwerp.
Grote inspanningen werden geleverd om de de restauratie van het VaterMüller orgel (1724-26) te realiseren. Benefietconcerten en een benefietdiner
zorgden voor meer inkomsten voor het Grote Orgel. Daarmee kon de voorfase van de langverwachte restauratie van het grote orgel in de Amsterdamse
Oude Kerk beginnen. Al in de jaren 1960 waren er plannen om het orgel,
dat zijn laatste grote restauratie in 1870 onderging, te herstellen. Verschillen
van mening over de te volgen koers, zorgden voor uitstel. In de jaren 1980
werkte de firma Blank aan de balgen, de windladen en de mechaniek,
maar nog altijd was er geen overeenstemming over de pijpen (en daarmee
de klank), zodat die buiten de werkzaamheden bleven.
In 2014 was de fondsenwerving ver genoeg om te beginnen met de eerste
fase: de restauratie en consolidatie van de stenen onderbouw. In 2015
wordt daaraan de laatste hand gelegd. Meteen na de afronding van dit deel,
wordt begonnen met proeven aan de mechaniek, daarna met het pijpwerk
van het bovenwerk. Als alles naar verwachting loopt, kan de restauratie in
2017 voltooid zijn. Adviseur is Henk Verhoef. Namens de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is Rudi van Straten bij het werk betrokken.
Bestemming
Dankzij de inspanningen van omwonenden, ambtenaren bij het Stadsdeel
en de ondernemers Job Oosting en Anne Rijks is het gelukt om De
Koffieschenkerij in de sacristie met terras in de tuin als lichte daghoreca te
bestemmen. De Oude Kerk investeerde tijdens de risicovolle eerste maanden in interieur, aanpassingen en barmeubel. De bezoeker vindt nu een oase
van rust te midden van de hectiek op de Wallen. De koffie werd door een
populair blog als een van de besten in de stad aangemerkt.
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De nieuwe koers van de Oude Kerk vergt een eigen marketing- en communicatie aanpak om de gewenste nieuwe publieksgroepen te bereiken en de bestaande te behouden. Ontving de Oude Kerk in de jaren van restauratie voornamelijk toeristen en erfgoedbezoekers, vanaf 2014 werd de focus verlegd
naar het verhogen van het aantal (herhaal)bezoeken van Amsterdammers
en hedendaagse kunstliefhebbers. De Oude Kerk moest in de eerste plaats
weer een geliefde plek voor de Amsterdammer worden.

PR
Voor de tentoonstelling van Tony Oursler werd een samenwerking aangegaan met Coebergh PR & Communicatie om media-inzet en PR strategisch
in te zetten. De focus lag op het genereren van free publicity voor de tentoonstelling en tegelijkertijd het stevig op de kaart zetten van het nieuwe profiel
van de Oude Kerk. Als onderdeel hiervan werd ook Jacqueline Grandjean in
haar rol van directeur naar voren geschoven in zakelijke media, zoals Het
Financieele Dagblad en NRC.

Een symbolisch gebaar voor het tegendraadse karakter van zowel de Oude
Kerk als haar omgeving, was de toevoeging van ‘de Wallen’ als plaatsaanduiding van de Oude Kerk in al haar communicatie-uitingen. De Oude Kerk
wordt door veel Amsterdammers nog in verband gebracht met World Press
Photo en regelmatig verwisseld met De Nieuwe Kerk op de Dam. Door de
naam van de beruchte buurt niet te schuwen maar juist te omarmen, laat de
Oude Kerk zien trots te zijn op wie ze is en waar ze (voor) staat.
Free publicity
De eerste groepstentoonstelling Memento, met Museum of Broken
Relationships, een geluidswerk van Julianne Swartz en het project Stof tot
Nadenken, van november 2013 tot maart 2014 leidde tot de eerste kennismaking met nieuwe publieksgroepen. Vooral Museum of Broken Relationships
sprak Amsterdammers tot de verbeelding. Voor deze tentoonstelling stonden
beperkte financiële middelen ter beschikking waardoor er geëxperimenteerd
werd met acties om free publicity te genereren. Zo konden verliefde bezoekers op Valentijnsdag samen op de foto in de Spiegelkamer waar Rembrandt
ooit in ondertrouw ging. Voor mensen met een gebroken hart boden de relatiesouvenirs van het Museum of Broken Relationships soelaas. Alle bezoekers
kregen een bloem, korting op de entree en een gratis tweede kop koffie bij De
Koffieschenkerij. Amsterdam Radio pikte het persbericht op en nodigde de
marketing- en communicatieverantwoordelijke van de Oude Kerk uit om in de
live-uitzending voor Amsterdam Radio en Salto TV hier meer over te vertellen.
Deze actie leverde een verdubbeling in het aantal bezoekers op ten opzichte
van 14 februari 2012 en 2013 (321 bezoekers versus respectievelijk 167 en
156). Ook AT5 bracht tijdens een live-uitzending een bezoek aan de tentoonstelling ter ere van Valentijnsdag.
Voor het project Stof tot nadenken werd een samenwerking aangegaan met
Het Parool. In dit project stonden anekdotes en verhalen over de buurt van de
Oude Kerk centraal, iets dat met name inwoners van Amsterdam en omgeving erg tot de verbeelding sprak. Lezers van Het Parool kregen een exclusieve korting op de adoptie van een stoel, plus gratis de bijbehorende publicatie.
Als tegenprestatie verscheen er een paginagroot artikel in de krant met een
interview met kunstenaar Sara Vrugt en twee advertenties over de Parool
Lezersactie. De reacties overtroffen onze verwachtingen. Hierdoor kon een
groot deel van de kosten voor de publicatie gefinancierd worden met deze
extra inkomsten.
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De samen met Coebergh georganiseerde persdag, twee dagen voor de
opening, was met de hoge opkomst een groot succes en leverde inhoudelijke
artikelen op in o.a. de Volkskrant, NRC, Kunstbeeld, Museumtijdschrift en
Metropolis M. Zo schreef de Telegraaf: ‘Hoewel de gesproken teksten niet
altijd even goed verstaanbaar zijn, intrigeert de wereld van Oursler wel. Het
helpt natuurlijk dat de omgeving een kerk is […]. Dat geeft het werk nog iets
mythisch.’
Kortingsacties en partnerships
De Oude Kerk is als een van de eerste instellingen toegetreden tot het nieuwe cultuurplatform We Are Public, opgericht in de zomer van 2014. Leden
van We Are Public krijgen korting of gratis toegang tot speciaal voor hen
geselecteerde culturele programma’s bij ruim 40 culturele instellingen in
Amsterdam. Tot deze selectie behoorden de Nachtelijke Dwalingen van de
Oude Kerk en de randprogrammering van de Tony Oursler tentoonstelling.
Zo’n 40% van de bezoekers van deze programma’s komt steevast via dit
lidmaatschap. Dit leidt tot verhoging van de naamsbekendheid bij een groeiende groep cultuurliefhebbers van verschillende leeftijden uit Amsterdam en
omgeving.
Conclusie
De groeiende groep bezoekers met een Museumkaart en We Are Public lidmaatschap en de toenemende interesse van de media in de programmering
tonen aan dat de Oude Kerk met haar visie op het goede spoor zit.
Externe samenwerking op strategisch gebied als verlengstuk van de organisatie, zoals met Coebergh PR, leidt tot positieve resultaten. Dit wordt voor
volgende jaren doorgezet, naast het aanboren van internationale netwerken
en het verduurzamen van samenwerkingen met andere culturele instellingen
op gebied van media-inkoop en PR.
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In 2013 werd de basis gelegd voor ART-ViSiT: een samenwerkingsverband
tussen de Oude Kerk en de Appel arts centre, gericht op onderwijs/educatie op het vlak van hedendaagse kunst. Onder de naam ART-ViSiT worden
educatieve activiteiten aangeboden voor zowel primair als voortgezet onderwijs. De programma’s zijn samengesteld in overleg met leerkrachten uit het
basis- en voorgezet onderwijs en museumdocenten. De activiteiten sluiten
aan bij de leerbehoeften van de leerlingen en zijn erop gericht de leerlingen
vertrouwd te maken met hedendaagse kunst binnen de setting waarin deze
getoond wordt. Leerlingen worden gestimuleerd mee te praten, te denken,
te discussiëren en eventueel zelf te creëren. Voor de uitvoering van de onderwijsprogramma’s en workshops wordt gewerkt met een poule van professionele kunst-/museumdocenten. Zij beschikken naast didactische en pedagogische kwaliteiten ook over de benodigde praktische ervaring. Bovendien
leveren zij tijdens brainstorms waardevolle input voor het ontwikkelen van
workshops passend bij een nieuwe tentoonstelling.
In 2014 werden de educatieve activiteiten vanuit ART-ViSiT verder ingebed in de organisatie. Bovendien werd stevig ingezet op het creëren van
bekendheid onder scholen. Eind 2014 stond de teller van het aantal leerlingen op 611 leerlingen die via ART-ViSiT één van beide instellingen binnen
schoolverband bezochten. In totaal bezochten bijna 300 leerlingen uit het
basis- of voortgezet onderwijs de Oude Kerk. De meeste scholen vroegen
een speciaal op maat gemaakt programma aan voor de HAVO en VWO leerlingen. Concreet betekende dit veel vraaggestuurde en interactieve rondleidingen en waar mogelijk werden deze gecombineerd met korte beeldende
opdrachten zoals het maken van ‘one-minute sculptures’ met behulp van
aluminiumfolie.
Omdat de Oude Kerk geen trackrecord heeft op gebied van educatie voor
het onderwijs, met als vertrekpunt de hedendaagse kunst in de kerk, werd
afgelopen jaar een communicatie-offensief gelanceerd richting het onderwijs. Zo werd naast het versturen van een flink aantal docentenmailingen,
intensief persoonlijk contact gezocht met scholen en docenten, en werden
de activiteiten aangemeld bij diverse cultuuraanbieders (MOCCA, Plein C,
cultuurnetwerk, Cultuurplein) in groot Amsterdam. Speciaal voor docenten
werd een ART-ViSiT docentenmiddag georganiseerd, ondersteund door een
exclusieve CJP docentenmailing.
Het bereik onder scholen is breder dan alleen in Amsterdam en omstreken.
Inmiddels is er een mailinglijst waarop ruim 150 scholen staan. Zowel basisals voortgezet scholen. Een aantal scholen hebben zelfs al meerdere keren
via ART-ViSiT zowel bezoeken aan de Appel arts centre als aan de Oude Kerk
gebracht.
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Overige partners
Om ART-ViSiT zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en om inhoudelijke kwaliteit te waarborgen is op verschillende manieren met diverse
organisaties en instellingen samengewerkt. De Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten vormde een vaste samenwerkingspartner: een stagiair van
de AHK werkte meer dan een half jaar mee aan de opzet en activiteiten van
ART-ViSiT, en met twee masterstudenten van de opleiding Kunsteducatie
werd een cursus voor docenten uit het middelbaar onderwijs opgezet. De
cursus richtte zich op hoe docenten samen met leerlingen vernieuwend
naar hedendaagse kunst kunnen kijken. Doel was het genereren van diverse werkvormen die binnen de programma’s van ART-ViSiT ingezet kunnen
worden.
Door het aanbieden van educatie worden beide instellingen nu ook vertegenwoordigd in het OAM-EDU in Amsterdam. Dit is een tweemaandelijkse bijeenkomst van alle eindverantwoordelijken voor educatie van alle
Amsterdamse musea.

educatie
educatie
—

art-visit

educatie

ART-ViSiT wordt mogelijk gemaakt dankzij het VSB-fonds.
Quotes:
“Ondanks de kou in de kerk vond ik het een zinvolle rondleiding door Tony
Oursler. Mijn leerlingen hebben nagenoeg geen connectie met kunst, laat
staan met kunst van nu. De gedigitaliseerde kunst van Oursler was een
mooie manier om ze bekend te maken met één aspect van hedendaagse
kunst.”
Marion, docent CKV Berlagelyceum Amsterdam
“Voordat ik hier kwam, wist ik niet wat ik kon verwachten. Meestal vind ik
kunst saai maar dit was leuk. Je mocht meepraten en opdrachtjes doen. Het
was dus helemaal niet saai en die kunst zelf was ook niet saai, dat vond ik
helemaal verrassend.” Daphne, leerling havo 4.
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projecten
—

diverse data in 2014, 20.00 – 00.00 uur
Nachtelijke Dwalingen
Geïnspireerd door de Situationisten (Guy deBord), de Fluxus-beweging en
ook door de religieuze processies die ooit vanuit de Oude Kerk de stad in vertrokken, is een serie van zes nachtelijke dwalingen ontwikkeld op zes zaterdagavonden met als start- en eindpunt de Oude Kerk. Nachtelijke Dwalingen
zijn tweemaandelijkse performatieve evenementen rondom de Oude Kerk
in Amsterdam. Voor iedere dwaling nemen verschillende kunstenaars een
ander uitgangspunt, waarin de verscholen, vergeten of obscure elementen
van de Wallen onderzocht worden. Op uitnodiging van de Oude Kerk en onder
begeleiding van curator Julia Geerlings, worden kunstenaars gevraagd nieuw
werk in de vorm van een nachtelijke wandelroute te creëren, dat reageert
op de sterk in ontwikkeling zijnde omgeving van de Oude Kerk. De avonden
worden afgesloten met muziek van DJ’s van Red Light Radio.
10 mei 2014, 12.00-24.00 uur
Nieuwe Tijd voor de Oude Kerk
Het oudste gebouw van Amsterdam transformeert naar een plek voor hedendaagse cultuur. In aanloop tot haar nieuwe programmering nodigde de Oude
Kerk iedereen uit om haar toekomst mede vorm te geven. Op zaterdag 10 mei
was de kerk een podium voor wetenschappers, kunstenaars, architecten,
muzikanten, en culturele initiatieven uit de stad. Hoe zien zij de toekomst van
de Oude Kerk? En wat zie het publiek het liefst in de Oude Kerk verrijzen?
In een twaalf-uur durende manifestatie verkenden we de toekomst van de
Oude Kerk. Ieder uur kreeg een kunstenaar, spreker of initiatief uit de stad de
ruimte om cultuur van nu aan het gebouw toe te voegen. Samen onderzochten de Oude Kerk, kunstenaars en publiek de tijd en ruimte binnen de kerk.
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9 maart 2014 / Saskia Ontbijt
Saskia van Uylenburgh, huisvrouw en muze van Rembrandt ligt begraven in
de Oude Kerk. Elk jaar op 9 maart om 8:20 uur, valt de eerste zonnestraal
op haar graf. Met een groep van ca. 150 mensen wordt er stil gestaan bij dit
moment. Met een klein ontbijt, muziek en sprekers wordt gereflecteerd
op het leven van Saskia van Uylenburgh, maar ook een beetje op het leven
zelf. Dit jaar was Max de Bruijn (journalist, historicus en voormalig conservator Rijksmuseum) uitgenodigd om meer te vertellen over het verhaal
van Rembrandts ‘derde Cornelia’; zijn onwettige dochter waar weinig over
bekend is en die hij nooit schilderde. Aan de kinderen (6 t/m 13 jaar) van de
tekencursus in buurtcentrum de Boomsspijker de eer om haar een gezicht
te geven. Portretten met hun eigen voorstelling van hoe zij eruit zou hebben
gezien, werden tijdens het ontbijt tentoongesteld. Voorafgaand aan de zonnewende waren twee muziekstukken te horen: “Mein junges Leben hat ein
End” van Sweelinck, gespeeld door Oude Kerk organist Matteo Imbruno en
Olivier Messiaens zeer passende “Abîme des Oiseaux” door klarinettist Coen
Stuit. Koffieschenkerij de Oude Kerk zorgt voor een klein ontbijt in de vroege
ochtendzon.
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Het programma bestond uit lezingen, live muziek en performances van 12
uur ‘s middags tot middernacht op verschillende plekken in de kerk.
Met bijdragen van onder andere: Amstel41, Penny University, Tim Hollander
& Zeno van den Broek, theatermakers Manolis Tsipos & Jeroen de Graaf en
vele anderen. Nieuwe Tijd voor de Oude Kerk werd samengesteld in samenwerking met Non-fiction.
17 mei 2014 – 15 juni 2014
You don’t know where you are going
In de loop van 2013 ging beeldend kunstenaar Mariëlle Videler langs bij een
groep Amsterdammers. Bij zich had ze een reiskoffer en een handgemaakt
‘wichelboek’: harmonica gevouwen, gestikt, met uitgesneden teksten, inkten potloodtekeningen.
‘Je hebt 45 minuten om te vertrekken, je weet niet waarheen, je weet niet of
je hier ooit nog terug zult keren’, las ze bij binnenkomst voor en na elke eerste
inpakronde ging ze nog tweemaal terug. Het leverde een reeks fascinerende
gesprekken en ontmoetingen op, die in tekst zijn vastgelegd. Geïnspireerd
door oude foto’s van reizigers met een deken als reiszak ontwierp Videler gelijktijdig een reeks wollen dekens, waarin ze textielpatronen uit 27 verschillende landen verwerkte. De dekens zijn een tegenbeeld, een zoektocht naar
een andere wereld. Een greep uit de teksten, het wichelboek en de dekens
kregen in mei en juni een plek in de Joris- en Mariakapel van de Oude Kerk.
You don’t know where you are going is mede mogelijk gemaakt door het AFK
(Amsterdams Fonds voor de Kunst) en het Mondriaan Fonds.
16 november 2013 – 22 juni 2014
Stof tot nadenken
De 118 stoelen in de Oude Kerk in Amsterdam stammen uit 1948, het
kroningsjaar van koningin Juliana. Ze hebben de gemeenschap jarenlang
gediend bij trouwen en rouwen, vieren en betreuren. Datgene wat mensen
hebben gedacht en ingezien, wat ze hebben geloofd en in twijfel getrokken
terwijl ze op deze stoelen zaten, dat alles prikkelt de fantasie. Kunstenaar en
ontwerper Sara Vrugt blies deze stoelen nieuw leven in middels een kunstproject met actieve inbreng van het publiek: Stof tot nadenken.
Ontwerp
De oude bekleding van de stoelen werd vervangen door een nieuwe stof.
Het dessin daarvoor werd ontworpen op basis van verzamelde verhalen van
buurtbewoners en de kerkgemeente: mythes, anekdotes en persoonlijke
verhalen die aan de Oude Kerk, de Wallen of de stad verbonden zijn. Op basis
van deze geschiedenissen, door een auteur omgezet in één kort verhaal,
ontwierp Sara Vrugt in februari het dessin. Voor elke stoel maakte ze een
apart textielontwerp waarin telkens een woord en een beeld uit de verhalen
werd verwerkt. De ontwerpen zijn vervolgens geweven tot de nieuwe bekleding voor de stoelen, die samen het hele verhaal vertellen. Dit ontwerpproces
vond in februari plaats in het kerkatelier en was toegankelijk voor publiek.
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Borduren
Aan de bekleding werd vervolgens onder begeleiding van Sara Vrugt met de
hand borduurwerk toegevoegd. Een team van zowel beginnende als doorgewinterde borduurders uit de stad werkte hier twee maanden lang aan.
Lezingen
In het lezingenprogramma van Stof tot nadenken spraken kunstenaars en
kunsthistorici over borduren in de kunst. Deze lezingen waren voor iedereen
toegankelijk. Met: Els de Baan, Hinke Schreuders, Ton of Holland en Desirée
Hammen. Op 1 juni vatte Sara Vrugt deze lezingen samen en deelde haar
eigen visie en ervaringen.
Eindpresentatie
Nadat alle stoelen geborduurd zijn, vormt elke stoel een puzzelstukje dat op
zichzelf staat, maar dat vooral onderdeel is van een groter geheel. Op zondag
22 juni waren de stoelen in een bijzondere opstelling vanaf de preekstoel te
zien. Daarna werden de stoelen weer in gebruik genomen. Met de woorden
op de stoelen kunnen steeds weer nieuwe zinnen worden gemaakt, zoals
met koelkastpoëzie. Anna Enquist ontving, als schrijver van de prozatekst
op de stoelen, de eerste publicatie van Stof tot nadenken.
Adopteer een stoel
Mensen die zich bij de Oude Kerk en/of de buurt betrokken voelen, konden
dit uitdrukken door een bepaalde stoel te adopteren. Voor een bedrag van
175 euro werd op een zitting naar keuze een speciaal detail met de hand
geborduurd. ‘Adoptieouders’ mogen op hun verjaardag op hun versierde
stoel taart komen eten in de Oude Kerk. Bijna alle 118 stoelen werden
geadopteerd door – zo bleek later – overwegend kerkgangers van de
Oudekerkgemeente. Zo had men toch weer een stukje van ‘hun
kerk’ in handen!
15 maart 2014 – 6 april 2014
Constant Companion – Rietveld in de Oude Kerk
Tot 6 april vormde de Oude Kerk het canvas en strijdtoneel van vijftig derde- en vierdejaars studenten van de Rietveld Academie. Zij stonden voor de
razend moeilijke opgave om hun werk te meten aan de majestueuze, ruim
zeven eeuwen oude ruimte van de Oude Kerk. In steen, glas, papier, geluid,
hout en metaal toonden ze hun moed tijdens de tentoonstelling Constant
Companion. Op 6 april vonden een aantal performances plaats. Deze performances maakten ook deel uit van deze tentoonstelling en werden op maat
van de kerk uitgevoerd. De relatie met de Oude Kerk was in sommige gevallen goed te begrijpen, in andere gevallen zat het verband dieper verscholen in
het werk.
‘Rietveld in de Oude Kerk’ is al veertien jaar een terugkerend evenement,
waarmee de academie haar studenten de kans geeft zich te presenteren op
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een historische locatie. Voor studenten is het een van de eerste ervaringen
met het maken van een tentoonstelling, voor bezoekers een unieke kijk in
de wereld van de Gerrit Rietveld Academie en die van de Oude Kerk. Dit jaar
maakte de commissie een selectie uit de projectvoorstellen van ruim 150
studenten. De derde- en vierdejaars studenten van de afdelingen Beeldende
Kunst, Beeld en Taal, DesignLAB, DOGtime, Edelsmeden, Fotografie, Glas,
Grafisch Ontwerpen, inter-architecture, Keramiek, TxT (Textile) en VAV
(Audiovisueel) presenteerden in een gevarieerde en rijke verzameling van
performances en installaties hun interpretatie van het begrip ‘Constant
Companion’.
11 april 2014 – 12 april 2014 , 18:00 - 22:00
Encounters: organ & taiko music
Het Vater-Müller orgel in de Oude Kerk uit 1724 is wereldberoemd. Dit Grote
Stadsorgel van Amsterdam is in 1870 voor het laatst gerestaureerd. Bijna
150 jaar geleden. Momenteel is het orgel niet meer te bespelen. Voor het
concert Encounters: Organ & Taiko music werd echter een grote uitzondering gemaakt. In samenwerking met organist Jacob Lekkerkerker en tapdanseres Roxy Butterfly liet Taikodrummer Leonard Eto op 11 en 12 april het
Grote Orgel uitdagen nog één keer van zich horen.
De ambitie is om na dit concert een restauratie uit te voeren die het gehele
orgel weer een toekomst van op zijn minst 300 jaar geeft. Een deel van de
opbrengst van de kaartverkoop voor deze bijzondere voorstelling ging naar
de restauratie van het orgel.
26 juni 2014 – 28 augustus 2014
SALON/ big bang
Sinds mei 2010 vormt SALON/ een uniek platform voor mode, design,
beeldende kunst en aanverwante disciplines. SALON/: waar zowel (inter)
nationaal jong aanstormend talent als gevestigde ontwerpers, vormgevers
en kunstenaars unieke installaties creëren op bijzondere locaties verspreid
door de stad. SALON/ haalt mode van de catwalk, design uit de galerie en
kunst uit het museum en geeft hierdoor de mogelijkheid aan de ontwerpers
en kunstenaars om hun werk in een andere hoedanigheid en dimensie te
tonen aan een divers publiek. Aangezien het werk op buitengewone locaties
gepresenteerd wordt middels een route door de stad, initieert SALON/ de
mogelijkheid om tot een andere gewaarwording te komen.
De titel van het jaarthema van zomer 2014 was ‘Big Bang’. Dit thema kan verband houden met ideeën die door mens en natuur gevormd zijn: de oerknal,
overtuiging, geloof, bijgeloof, ongeloof, waanzin, begeerte, spiritualiteit,
rituelen en devotie. SALON/ diende hierbij als ‘zinrijk platform’ van de stad
Amsterdam: daar waar deze ideeën worden bevraagd en bevochten, waar (rituele) handelingen worden verricht, waar door middel van getoonde creaties
nieuwe verhalen ontstaan tussen maker en kijker, object en ruimte.
De Oude Kerk nam deel aan SALON/ met een expositie gerelateerd aan het
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thema Big Bang met werk van o.a. Margret Wibmer, Katja Mater, Germaine
Kruip, Marc Bijl en Chris Kabel.
30 augustus 2014 – 26 oktober 2014
Pride Photo Award 2014
Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd over seksuele- en gender diversiteit. De organisatie streeft ernaar om de stereotypering
van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender gemeenschap
in de hedendaagse media tegen te gaan door de diversiteit ervan te tonen.
Met deze tentoonstelling willen de organisatoren ook laten zien dat er net
zoveel geslachten zijn als mensen, en dat de mensheid dus niet slechts in
man of vrouw te verdelen is.
13 september 2014 – 14 september 2014
Open Monumentendag
Ieder jaar in september vindt één van de grootste culturele evenementen van
Nederland plaats: Open Monumentendag. De Oude Kerk deed in 2014 als
vanouds mee en stelde dat weekend het bekende Vater-Müller orgel open.
Dit wereldberoemde orgel werd 150 jaar geleden voor de laatste keer gerestaureerd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond echter opnieuw de
noodzaak tot restauratie, aangezien het pijpwerk aangetast was door erosie.
De afronding van de bouwkundige restauratie van de Oude Kerk werd op 13
september 2013 gevierd met een feestelijk diner voor 800 Amsterdammers.
Die avond werd 40.000 euro opgehaald voor de volgende restauratie: die
van het Grote Orgel. Halverwege 2014 werd de magische grens behaald van
de benodigde 70% van het totale bedrag voor de restauratie. Precies een
jaar later, op 13 september 2014, gaf de Oude Kerk het officiële startschot
voor de restauratie van het Vater-Müller orgel tijdens een diner voor 150
donateurs.
Bach Ensemble Amsterdam opende de Open Monumentendag in de Oude
Kerk op zaterdagochtend met een Lullaby Bach Concert voor jong en oud.
Gedurende de dag kon het publiek de openbare repetities van het ensemble
in het Hoge Koor bijwonen. Tevens kwamen die dag verschillende deskundigen van het orgel aan het woord.
13 september 2014
Grote Orgel benefiet diner
Het officiële startschot voor de restauratie van het Vater-Müller orgel vond
plaats op zaterdagavond 13 september met een feestelijk diner voor 150
personen. Voor een gift van 150 euro of meer was men verzekerd van een
plek aan tafel onder het Grote Orgel. Tijdens een bescheiden maaltijd werden de plannen voor de restauratie toegelicht en was het orgel nog eenmaal
in zeer besloten kring te horen. Onder de genodigden ware mensen die
eerder hebben bijgedragen aan de restauratie. Een memorabele en muzikale
mijlpaal!
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1 november 2014 – 2 november 2014 , 18:00-02:00
Museumnacht in de Oude Kerk
Na de officiële opening van Museumnacht Amsterdam met een optreden van
Jett Rebel, startte het eigen programma van de Oude Kerk. De hele nacht
door waren de performances 4:Still Life van Nicole Beutler en Allegory of the
Painted Woman van Alexis Blake te zien. Daarnaast was er een videowerk van
Arent Weevers en konden bezoekers meedoen aan workshops modeltekenen door Ateliers Westerdok. De Oude Kerk stond die nacht stil bij het menselijk lichaam als object in de kunst en als verloren en vergeten beeld binnen
deze kerkmuren.
27 november 2014 – 29 maart 2015
Tony Oursler: I/O underflow
Speciaal voor de Oude Kerk ontwikkelde de befaamde Amerikaanse kunstenaar Tony Oursler een aantal ruimtelijke, multimediale projecties van licht en
geluid. Het betroffen nieuwe videoperformances, opgenomen in Ourslers New
Yorkse studio, die de gewelven, muren en glas-in-lood vensters van de kerk in
een ander licht zetten. In de aangrenzende stijlkamers was eerder werk te zien.
Het was voor het eerst in 15 jaar dat Tony Oursler in Nederland exposeerde.
Oursler bevolkte de Oude Kerk met digitaal geproduceerde performances
en benadrukte daarmee de voortdurende veranderingen in de aard en het
culturele gebruik van het gebouw. De projecties versmolten moeiteloos met
de prachtige houten zoldering, de stenen muren, de gotische sculpturen en
het kleurrijke glas-in-lood. Al met al kreeg je de indruk, aldus Oursler, ‘dat de
Oude Kerk op de een of andere manier is gehackt’. Het werk onderzocht de
overgang van mystiek naar materialisme en weer terug, naar het magische
denken van ons digitale tijdperk. Oursler vulde de ruimte met spookachtige
lichtprojecties en presenteerde performers als Holly Stanton, Josie Keefe,
Jim Fletcher, Kate Valk, Constance De Jong, Jason Scott, Phyllis Ma, Joe
Gibbons, Sarah Kinlaw en Brandon Olson. De poëtische kakofonie van teksten, variërend van geneurie, gezang en gefluister tot muzikale elementen,
resoneerde thematisch met de tentoonstelling en werd specifiek ontworpen
voor de verschillende oppervlakten van de kerk.
Ooit dienden beelden in de kerk als leidraad voor ongeletterde Rooms
Katholieke kerkgangers. Met de Beeldenstorm van 1566 leken deze beelden
te zijn verdwenen maar tijdens de restauratie van de kerk in de jaren vijftig
van de vorige eeuw kwamen er een heleboel weer tevoorschijn. Oursler zocht
ze bewust op en infiltreerde met zijn digitale videoperformances de historische representaties van mensen, heiligen en schutspatronen. In de Oude
Kerk waren digitale en historische beelden als het ware door elkaar heen te
zien. Zij vormden een haast natuurlijk geheel en zetten aan tot nadenken
over de veronderstelde waarheid van wat we zien. In grote lijnen was deze
tentoonstelling een overpeinzing van het wezen van de digitale revolutie.
Curator van de tentoonstelling was Jacqueline Grandjean.
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De tentoonstelling met Tony Oursler was een initiatief van de Oude Kerk. In
het kader hiervan werkte de Oude Kerk nauw samen met de culturele organisaties Amsterdam Art Weekend, Stedelijk Museum en Amsterdam Light
Festival. Alle vier vervullen zij een voortrekkersrol in de versterking van de
culturele infrastructuur van Amsterdam en in de internationale presentatie
van kunst en cultuur in Nederland. Op 29 november onthulde het Stedelijk
Museum Amsterdam in het kader van het Amsterdam Art Weekend de eerste
kunstprojectie op zijn façade. Aan Tony Oursler de eer om de witte gevel van
het museum in te wijden. Met nieuw werk X ERGO Y verwees de kunstenaar
naar zijn (gevel)projecties die gelijktijdig in de Oude Kerk te zien waren.
Beide gevelprojecties, op het Stedelijk Museum en op de Oude Kerk, werden opgenomen in het programma van Amsterdam Light Festival dat op 27
november van start ging. In het verlengde van de tentoonstelling van Tony
Oursler realiseerde de Oude Kerk een performanceweekend onder de titel
’The Artist Speaks’. Hierin reageerden alumni van de Rijksakademie op het
werk van Oursler. De performances vormden onderdeel van Amsterdam Art
Weekend op 29 en 30 november.

29 november 2014 – 29 november 2014 , 13:30-17.20
The Artist Speaks
Oude Kerk presenteerde tijdens het Amsterdam Art Weekend het performance-programma ‘The Artist Speaks’ met nieuwe performances van
Melanie Bonajo, Hedwig Houben, Frank Koolen en Paulien Oltheten. Hierin
reageerden de kunstenaars op het werk dat Tony Oursler speciaal voor de
Oude Kerk ontwikkelde. De performances in ‘The Artist Speaks’ verwezen
naar thematische en beeldende aspecten van Ourslers werk: het creatief-associatieve brein, het sculpturale en het performatieve (vaak in relatie tot
het lichaam), taal en beeld als communicatieve uitingen, en een artistieke
houding die tegelijk maatschappelijk betrokken en humoristisch is. Oursler
verwijst graag naar een metafoor van auteur William Burroughs, ‘language is
a virus’, waarin taal wordt voorgesteld als de optelsom van allerlei ideeën die
rondvliegen, muteren, versterkt worden en elkaar beïnvloeden.
Taal, als een bepalend element in beeldende verhalen, smeedde deze vier
performances en kunstenaarslezingen tot een geheel. Op theatrale, wonderlijke of nuchtere wijze legden de kunstenaars een dagelijkse creatieve
realiteit bloot. De kunstenaar spreekt, toont, performt: ‘the artist speaks’.
Hedwig Houben (NL, 1983)
Houbens performance-gebaseerde werken concentreren zich rond de
relaties tussen objecten en hun makers, en proberen de identiteit van beide
te deconstrueren. In haar video’s gaat ze regelmatig in dialoog met zichzelf
als kunstenaar en met de door haar gemaakte sculpturen. Voor ‘The Artist
Speaks’ bracht Houben een performance waarin ze opnieuw in gesprek ging
en een sculptuur realiseerde. Onder de titel ‘The good, the bad, the happy,
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the sad’ plaatste ze deze verschillende, zelfstandig opererende begrippen
tegenover elkaar. Bij zowel Oursler als Houben staan de ‘interface’ tussen
object en subject, het verpersoonlijken van objecten, en de verwoording in
taal daarvan centraal. En net als Oursler werkt Houben ook veel met met
tegenstellingen als goed en kwaad.
Zaterdag 13.30 uur (15 min)
Frank Koolen (NL, 1978)
Koolen zoekt in zijn werk naar ‘het moment waarop het alledaagse en het magische samenvallen en er een kort ogenblik van onverwachte logica ontstaat.’
De kunstenaar presenteert een nieuwe performance: ‘Choreografie voor
4 goochelaars’. Hierin speelt Koolen met het idee van wie hij was, is, en zou
kunnen worden. Door tijdlagen in taal en beeld te combineren en onder andere
goochelaars in te zetten als mechanische ‘hologrammen’ ontstaat een absurd
en bevreemdend schouwspel. Koolen verhoudt zich tot Oursler door de directe
koppeling van het absurde aan verschillende beeld- en taallagen. Ook is voor
beiden de discrepantie tussen het natuurlijke en het mechanische van belang.
Zaterdag + Zondag 14.30 uur (15 min)

Melanie Bonajo (NL, 1978)
De performatieve lezing ‘Pee on Presidents’, uitgevoerd door Mariangela
Tinelli, is gebaseerd op een video waarin vrouwen een plek zoeken om in
het wild te plassen. Haar video met beelden van plassende vrouwen ging
viral en kreeg meer dan 200.000 hits, tot hij werd verboden en verwijderd
van YouTube vanwege de ongebruikelijke voorstelling van het vrouwelijk
lichaam. Het werk wordt ondersteund door een protestlied dat patronen van
hiërarchie, seksisme, bureaucratie en patriarchale structuren bespot. Zowel
Bonajo als Tony Oursler staan met hun werk in de Oude Kerk stil bij de consequenties van een digitale samenleving.
‘The Artist Speaks’ werd samengesteld door Maaike Gouwenberg en
Petra Heck en werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
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Paulien Oltheten (NL, 1982)
Oltheten gebruikt de openbare ruimte als haar werkveld, met de mens in
relatie tot zijn omgeving als onderwerp. Met behulp van fotografie en video
selecteert de kunstenaar bepaalde houdingen, patronen en gedragingen. In
haar pseudo-lezingen verweeft ze diverse werken in een verhalende structuur, die zowel in vorm als in tijd worden opgebouwd. Ook deze lezing voor
de Oude Kerk resulteerde in een geheel dat het midden houdt tussen performatief archief, antropologische studie en documentaire. Bij Oursler staat
eveneens de relatie tussen digitale houdingen, werkelijke en gekopieerde,
centraal: beide kunstenaars benadrukken verhoudingen tussen het lichaam
en de (publieke) ruimte, en geven daarmee hun visie op sociale constructies.
Zaterdag + Zondag 16.15 uur (30 min)

pagina
pagina
3131

bijlage I: oude kerk in het nieuws

tony oursler in metropolis m — no.1 feb/mrt 2015
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tony oursler in de volkskrant — 28 november 2015
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publicatie

In 2014 bracht de Oude Kerk haar eerste eigen publicatie uit, behorende
bij het kunstproject Stof tot nadenken: een selectie van de verzamelde
verhalen, inzicht in het ontwerpproces, de prozatekst van Anna Enquist
en het eindresultaat van de stoelen. Het eerste exemplaar werd op 22
augustus 2014 uitgereikt aan Stadsdichter van Amsterdam Anna Enquist.
De publicatie wordt verkocht in de winkel van de Oude Kerk en via Idea
Books gedistribueerd.
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Stichting de Oude Kerk te Amsterdam wil de volgende personen/partijen
danken voor hun continue ondersteuning in 2014:
Stichting Vrienden van de Oude Kerk
De Koffieschenkerij
Oudekerkgemeente
Colofon
Redactie: Stichting de Oude Kerk te Amsterdam
Ontwerp: Chantal Hendriksen, Amsterdam
Fotografie: Sander Heezen, Piet Musters, de betrokken kunstenaars en
Stichting de Oude Kerk
© 2015, Stichting de Oude Kerk te Amsterdam
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