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jaarverslag 2017
oude kerk — nieuwe kunst
In 2016 werd de Oude Kerk op de Amsterdamse wallen officieel een museum1. Daarbij
staat sinds 2012 hedendaagse kunst centraal. De Oude Kerk is opdrachtgever van
omvangrijke, site-specifieke installaties. Ze realiseert kunstenaars ideeën op een
schaal die in Nederland niet eerder werd getoond. Daarmee is de Oude Kerk een van de
grootste opdrachtgevers aan kunstenaars van dit moment.
Op grond van haar erfgoed, een in 1306 gewijde kerk waar kunst en gedachtenvorming
van dagelijks belang waren, neemt de Oude Kerk identiteit en collectief geheugen
als uitgangspunten voor haar programma’s. Met dit programma wil zij onze snel
veranderende maatschappij aanzetten tot reflectie en discussie. Na een omvangrijke
restauratie tussen 1955 en 2013 profileert de Oude Kerk zich daarom als historisch
monument met hedendaagse kunst.
In drie jaar tijd groeide de Oude Kerk uit tot een ambitieuze opdrachtgever van
internationale kunstenaars waaronder: Julianne Schwarz (2013), Tony Oursler (2014),
Taturo Atzu (2015), Germaine Kruip (2015), Michael Borremans, Muntean/Rosenblum,
Stan Brakhage e.a. (2016), Marinus Boezem (2016), Sarah van Sonsbeeck (2017),
Iswanto Hartono (2017), Christian Boltanski (2017/18), voor uitzonderlijke projecten
met een bijzondere relatie tot de historische locatie. Van radicale ingrepen tot
respectvol eerbetoon. De Oude Kerk onderscheidt zich dan ook in hoge mate van wat
elders in de stad gebeurt, zowel op het gebied van hedendaagse kunst als op dat van
historisch erfgoed.
samenspel historie en hedendaags
Met het hedendaagse kunstprogramma, waarin de nadruk ligt op interhistoriciteit
(tijden met elkaar in verbinding stellend), onderzoekt de Oude Kerk de vroegere,
huidige en toekomstige betekenissen van de Oude Kerk en haar dynamische omgeving
als pars pro toto voor onze maatschappij. De geschiedenis, cultuurhistorische
waarden en architectuur van de Oude Kerk worden daarbij beschouwd als een
constante; de kunst vormt het discontinue aspect dat bevraagt en heroverweegt.
In de Oude Kerk werken kunsthistorici en historici samen aan spraakmakende en
impactvolle presentaties.
immateriële collectie
Sinds 2016 staat de Oude Kerk officieel als museum geregistreerd. De collectie van
ca. 100 schilderijen en prenten en ca. 2800 objecten wordt jaarlijks aangevuld met de
immateriële werken van de kunstenaars die er exposeren. Zoals de performance ‘The
Entrance’ van Germaine Kruip, die vorm kreeg als geluidswerk op het Vater-Müller
orgel vlak voor de omvangrijke restauratie.
spraakmakend programma
Jaarlijks presenteert de Oude Kerk twee in schaal en betekenis omvangrijke
tentoonstellingen:
– Anno: zomer (mei-augustus) rondom het concept van tijd
– Fundamenta: winter (november-april) rondom het concept van ruimte
programma:
– Come closer: een intensief publiek programma met gesprekken, performances
en muziek bevraagt de huidige betekenis van erfgoed. Omdat de kerk een pars pro
toto blijkt voor gevoeligheden in de maatschappij, kunnen de projecten in de Oude
Kerk regelmatig rekenen op bewogen meningen uit de samenleving. Het is steeds de
uitdaging om vanuit hier tot een betekenisvol gesprek te komen over de wereld om ons
. het kerkgebouw en ca. 2800 objecten en schilderijen, waaronder collectie Nederland,
vormen haar collectie

1

saskia ontbijt
9 maart 2017
© oude kerk
fotograaf: ernst van deurzen
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heen, meerstemmigheid te creëren en verschillende groepen bijeen te brengen. Dat
vergt flexibiliteit en snelheid van reageren op de actualiteit.
– Silence: elke eerste vrijdag van de maand klinkt in de vroege ochtend van 8-9 uur
muziek. Componisten, geluidskunstenaars en musici worden door curator Jacob
Lekkerkerker uitgedaagd om nieuw werk te maken dat resoneert in het eeuwenoude
gebouw en relateert aan de tentoonstelling van dat moment.
publiek
Jaarlijks worden ca. 140.000 bezoekers ontvangen, waarvan grofweg de helft uit
het buitenland komt en de andere helft uit Nederland en Amsterdam. Het public
programme in de Oude Kerk trekt overwegend een nationaal en lokaal publiek, in de
verhouding 60% Nederlands en 40% buitenlands. Daarmee is de Oude Kerk nummer
10 op de lijst van musea in Amsterdam.
Omdat de Oude Kerk te boek staat als belangrijke bezienswaardigheid en nog steeds
een actieve kerkgemeente huisvest, lopen de interesses en redenen voor bezoek door
elkaar. Gebleken is dat dit een kans is voor het bereiken van een nieuw publiek voor
kunst en cultuur.
De Oude Kerk wordt ondersteund in het Kunstenplan van de stad Amsterdam
(2017-2020). Daarnaast rekent ze op projectbijdragen van fondsen, sponsoren en
particulieren. De Oude Kerk is een culturele ANBI. Omdat de projecten van de Oude
Kerk vaak omvangrijk en spraakmakend zijn, krijgen deze bijzonder veel aandacht in
de media. Discussie over de combinatie kunst en kerk levert nog steeds een onderwerp
op dat door journalisten onmiddellijk wordt omarmd.
reputatie
“Met veel vertrouwen zie ik de toekomst van de Oude Kerk tegemoet. Het programma
is van internationale kwaliteit, heeft een focus, voorziet in een grote behoefte, past
in deze tijdsgeest en onderscheidt zich duidelijk van het aanbod in de hedendaagse
kunst in Nederland.”
~Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation)
“De Oude Kerk heeft zich in een rap tempo ontwikkeld tot een van de meest
belangrijke plekken voor beeldende kunst in Amsterdam. Door de uitdaging aan
te gaan met het oudste gebouw van Amsterdam en al haar complexiteiten, worden
kunstenaars en cultureel producerenden geïnspireerd en geprovoceerd om op een
andere manier na te denken over presentatie en representatie.”
~Krist Gruijthuisen (directeur Kunst-Werke, Berlijn)
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voorwoord
2017 was in veel opzichten een ontwikkelingsjaar. Vanwege het toetreden in het
kunstenplan (AFK), werd de organisatie volledig ingericht volgens de eisen van de
subsidiegever. Voor de organisatie betekende dit een flinke professionaliseringsslag,
waarbij met name de zakelijke kant een sprong voorwaarts maakte. De wijze waarop
medewerkers en publiek betrokken werden, veranderde van actief naar proactief.
Ondanks het krappe budget voor educatie werd besloten om toch te investeren in
een nieuw educatieprogramma met oog op toekomstige generaties en de pluriforme
culturele achtergrond van de bezoeker van de Oude Kerk. Belangrijk bleek ook de
investering in millennials via extra inzet op sociale media. Artistiek inhoudelijk
werd de koers verdiept, door het ontwikkelen van redactionele inhoud vanuit de
curatoren en het delen ervan met de bezoeker. Tenslotte werd een nieuw muzieken kunstprogramma gelanceerd dat onmiddellijk hoge ogen gooide. Het Parool
noemde de nieuwe concertserie Silence ‘de meest wonderlijke concertserie van
het westelijk halfrond’.
De Oude Kerk is als jong museum dit jaar de pioniersfase voorbij. Het instituut staat
stevig op de culturele kaart van Amsterdam en Nederland. In 2017 zijn tevens eerste
stappen gezet richting een internationaal kunst- en erfgoedpubliek. Na vijf jaar
wordt de Oude Kerk erkend in de kwaliteit van de programmering, de artistieke visie
op het samenspel tussen kunst en erfgoed (interhistorisch) en de deskundigheid
waarmee ze hiermee naar buiten treedt. De niet aflatende focus op site-specifieke
en hedendaagse kunst in relatie tot het eeuwenoude gebouw zorgt tevens voor
herkenning en herhaalbezoek.
De wijze van cureren is langzaam (slow curating); er wordt drie jaar tijd genomen om
een werk samen met de kunstenaar te ontwikkelen. Dit zorgt voor een hechte relatie
tussen organisatie en kunstenaar, die ook nadat de tentoonstelling is afgelopen
voortduurt in bijvoorbeeld het maken van publicaties, bijdragen aan presentaties en
zorgdragen voor een tweede leven van het werk door bijvoorbeeld andere musea te
bewegen tot aankoop van (delen van) het werk.
Dankzij een bijdrage van de BankGiroLoterij werd dit jaar een begin gemaakt
met de presentatie van de collectie. Ruim 2800 objecten en schilderijen werden
geïnventariseerd en gedocumenteerd. Inmiddels staat deze collectie online en is zij
voor iedereen toegankelijk. Immers, de collectie bestaat uit belangrijke schilderijen
en topstukken uit de collectie Nederland. Het enige wat er tot dusver van bekend was
stond op een aantal getypte vellen papier daterend uit 1981. Samen met Museum
Catharijneconvent en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is kennis rondom de collectie
dit jaar exponentieel gegroeid en kunnen deze nu gedeeld worden met de bezoeker.
Als jong instituut kenmerkt het team zich door gedrevenheid en grote betrokkenheid.
De inspanningen die worden geleverd zijn omvangrijk voor een dergelijk compact
team, zeker in vergelijking tot andere musea en culturele organisaties. Daarnaast
vormt de fondsenwervingsportefeuille een indrukwekkende veelheid aan grote en
kleine schenkers, particulieren en bedrijven, overheden en vermogensfondsen. De
steun van de stad Amsterdam heeft anno 2017 geholpen de professionaliseringslag te
maken en de artistieke koers duurzaam voort te zetten. De Oude Kerk groeide in aantal
producties, tentoonstellingen, bezoekersaantal, media-aandacht en in erkenning.
Dank in de eerste plaats aan onze kunstenaars voor hun werk en verbeeldingskracht.
Aan alle begunstigers van de Oude Kerk en hun vertrouwen en bereidheid te investeren
in traditie én vernieuwing. En aan de Raad van Toezicht en het team Oude Kerk, om de
tomeloze energie en het enthousiasme om de ontwikkeling bij te houden.
Jacqueline Grandjean, directeur bestuurder
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Hoofdstuk 1: programmering
De impact van wat er in de Oude Kerk gebeurt is doorgaans groot. Dit is op te maken
uit de talrijke en vaak uitvoerige reacties die we binnenkrijgen van bezoekers, de
meningen en gedachten die we zelf ophalen in het publiek en uit de immer omvangrijke
media-aandacht. Iedere tentoonstelling wordt door alle nationale dagbladen belicht,
overwegend paginagroot want kunst in de Oude Kerk is experimenteel en fotogeniek.
Op instagram en facebook tellen de indrukwekkende beelden en foto’s gemaakt van
onze projecten op tot nieuw digitaal erfgoed.
Meer dan welk jaar hiervoor, verhielden de tentoonstellingen en programma’s zich
tot de wereld om ons heen. Ze zetten aan tot reflectie en bewogen tot een gesprek.
Niet alleen inhoudelijk, maar ook in de manier waarop werd maatschappelijke
betrokkenheid getoond.
Wellicht het beste voorbeeld van die maatschappelijke betrokkenheid was de
tentoonstelling van Iswanto Hartono. In dit licht is het benadrukken van de mediaaandacht van landelijke dagbladen relevant. De tentoonstelling werd niet alleen
op de kunstpagina behandeld, maar kreeg bij aanvang aandacht in opiniestukken
over de postkoloniale kwestie. Met deze tentoonstelling werd een debat losgemaakt
dat verder vorm kreeg in de Oude Kerk en de Rode Hoed. Het onderwerp heeft de
gemoederen nog maandenlang beroerd. Een van de werken is aangekocht door het
Amsterdam Museum om deze reden.
Afgelopen jaar realiseerden we tentoonstellingen met een onderliggende
maatschappelijke waarde. Ondanks het feit dat site-specifieke tentoonstellingen de
verhouding tussen ruimte en werk voorop stellen, blijken de immateriële waarden van
de kerk in de gesprekken met kunstenaars steeds meer relevant. Dit kwam tot uiting
in het werk van Sarah van Sonsbeeck. Uitgangspunt van haar werk was het gegeven
dat de Oude Kerk een havenkerk was. In de zestiende eeuw voeren schepen tot aan
de kerk. Ze werden er gezegend voor een behouden vaart. Eenmaal terug werd door
de bemanning het dankgebed uitgesproken. De kerk vervulde tevens een praktische
rol voor scheepslieden. Als het regende werden er in de kerk netten geboet. Het
dakgewelf is volgens de wetten van de scheepstimmertechniek in elkaar gezet. Sarah
ging verder dan waar deze geschiedenis gebleven was, en trok de zee door de kerk
in. De huidige connotatie van een ‘behouden vaart’ deed haar uitkomen bij de talrijke
vluchtelingen die de kusten van Europa aandoen. Geïnteresseerd in de historische
betekenislaag, vulde zij deze aan met de huidige. Het resultaat waren 333 gouden
reddingsdekens op de zerkenvloer. Als nieuw werk, haast architectonisch gebaar en
als verwijzing naar de menselijke maat die schuil gaat onder die ‘zee van goud’. Het
werk verleidde evenzeer als het schrijnde. Tijdens de tentoonstelling zijn gesprekken
gevoerd over hoe we ons als individuen maar ook als kunstenaar verhouden tot de
vluchtelingenbeweging.
Omdat we tentoonstellingen maken in een semi-publiek gebouw
zoals een kerk, opereren we op de huid van de maatschappij.

we may have all come on different ships,
but we’re in the same boat now, sarah van sonsbeeck
19 mei – 17 september 2017
© oude kerk pagina 8
fotograaf: gert jan van rooij

We realiseren ons de verantwoordelijkheid en het explosieve karakter ervan. In
de tentoonstelling van Marinus Boezem is ervoor gekozen om een doorlopende
performance te presenteren van vijf mensen die borduren aan een 10 x10 meter
tafelkleed. Langzaam, kruissteek voor kruissteek, vorderde het werk. De gesprekken
die ontstonden tussen de borduurders en de bezoeker waren veelbetekenend en
sneden onderwerpen als ‘mindfulness’ en architectuur aan. De kerk werd niet in
1 nacht gebouwd. Er waren duizenden handen die in honderden jaren meebouwden
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aan een resultaat dat men in eigen leven niet onder ogen kwam. Het borduren raakte
deze ontstaanswijze. En zorgde voor gesprekken over ‘collectief en individu’. De
borduurders zelf – veelal afkomstig uit de nabije omgeving van de Oude Kerk – uitten
hun betrokkenheid door het werk toch vooral af te willen krijgen, en gingen vanuit die
ambitie middagen extra door.
De lift, die de bezoeker in twee minuten tot aan de nok van de kerk voerde, werd
bediend door een aantal statushouders. Gedurende bijna een half jaar waren zij onze
tijdelijke collega’s. Ze werden deel van het team, kregen en-passant Nederlandse les
en groeiden naar eigen zeggen in zelfvertrouwen en contact.
Bijdragen aan het gesprek over kunst en erfgoed, traditie en
vernieuwing is speerpunt. Zo voegen we nieuwe pagina’s toe aan de
(kunst)geschiedenis.
Tijdens het Amsterdam Art Weekend was de Oude Kerk aanjager van een gevoel van
trots en herkenning: kunstenaar Christian Boltanski toonde nieuw werk in de Oude Kerk
dat special voor het gebouw was ontwikkeld. Stercurator Hans Ulrich Obrist kwam
Boltanski, op uitnodiging van de Oude Kerk, interviewen hierover. Vervolgens
bezochten zij de Rietveld Academie, galeries in de stad en de Rijksakademie. De
tentoonstelling NA van Boltanski werd hoog gewaardeerd door oudere bezoekers,
die zijn naam kenden. En tegelijkertijd door jongere bezoekers, die nog niet eerder
van hem hadden gehoord maar die de manier waarop hij met de kerk om ging – als
monument voor herinnering – begrepen en waardeerden. NA maakte vele tongen en
talrijke emoties los.
Tentoonstellingen 2017
Marinus Boezem
Aantal bezoekers: 48.867 (2016 + 2017)
Fondsen: Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiroLoterij
Fonds (DOEN), Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Fonds21, Prins
Bernhard Cultuurfonds
Mediawaarde: 8.662
Social Media Bereik 62.261
‘Een van de hoogtepunten van wat ik afgelopen Amsterdam
Art Weekend zag’ ~Lost Painters
Sarah van Sonsbeeck

Aantal bezoekers: 50.084
Mediawaarde: 245.736
Social Media bereik: 54.613
‘..als je daar voorzichtig rondloopt, ervaar je het kunstwerk
als een wandeling, een ritueel.’ ~Sandra Smallenburg, NRC

Iswanto Hartono

Aantal bezoekers: 16.536
Fondsen: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Europalia;
samenwerking met Ministerie van Cultuur Indonesia en
EU Brussel.
Mediawaarde: 148.674
Social Media bereik: 22.472
‘a poetic comment on a shared past’ ~Jakarta Post

Christian Boltanski

Aantal bezoekers: 15.088 (alleen 2017)
Fondsen: Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiroLoterij
Fonds, Fonds21, Stichting Gifted Art, Gravin van Bylandt
Stichting en Stichting Zabawas
Mediawaarde: 293.306
Social Media bereik: 119.834
‘une exposition destinée à dialoguer avec le lieu’ ~Libération
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Het public programme betrof de volgende activiteiten:
– Nachtelijke dwalingen (Performances)
In de late avond ontvouwt zich een nieuwe verhouding tussen de architectuur van de
kerk en diens bezoeker. Onder aanvoering van een kunstenaar verkennen we de kerk
en haar omgeving in een aantal performances. In 2017 waren dat Madelon Hooykaas
en Sarah van Lamsweerde.
– Silence (in-situ concerten)
De Oude Kerk is op de vroege ochtend een bijzondere oase in de stad, met een
enerverende opkomst van de zon achter de hoge kerkvensters. Op dit vroege uur klinkt
er het muziekprogramma Silence, een contemplatief tegengeluid in een hectische
binnenstad. Elke eerste vrijdag van de maand om 8 uur in de ochtend stroomt de kerk
vol met ca. 50-100 mensen per editie. Curator Jacob Lekkerkerker stelt voor hen een
site-specifiek concert samen, waarbij hij een componist en/of musicus uitnodigt te
reageren op het werk van de kunstenaar van dat moment. Een korte introductie hoort
bij elk concert, waarbij het publiek wordt meegenomen in de overwegingen van de
curator en de wijze waarop muziek en kunst resoneren in de architectuur van de kerk.
Vervolgens klinkt een uur muziek, waarna de bezoeker zijn weg vervolgt, de drukke
stad in, het hectische leven van alledag tegemoet. Silence werd in korte tijd een
succes, met een inmiddels trouw publiek van herhaalbezoekers kunnen we zeggen dat
na 2017 de concertreeks niet meer weg te denken is in de Oude Kerk.
In 2017 speelden de volgende musici tijdens een van de 10 concerten: Thomas
Ankersmit, Yannis Kyriakides, Tatjane Koleva, Francis – Maria Iutti, Vincent van
Amsterdam, Matteo Imbruno, Michiel Borstlap, Claire M. Singer, Romain Bly, Tjeerd
Oostendorp, Wolter Wierbos.
– Come Closer (ontmoetingen)
Come Closer is een terugkerend publiekprogramma in de Oude Kerk, dat wordt
samengesteld in samenwerking met Non-fiction (Michiel van Iersel en Radna
Rumping). Come Closer reageert altijd op de context van de tentoonstelling en
bijbehorende vragen die de kunstenaar oproept, en heeft daarom een fluïde format.
Wel zijn er vaste kenmerken die het programma definiëren. Zo is het programma
multidisciplinair, waarbij zowel beeldend kunstenaars, als musici, als wetenschappers
én de bezoekers zelf het programma maken. Come Closer brengt mensen nader;
nader tot elkaar, maar ook nader tot de tentoonstelling en de Oude Kerk. Dat gebeurt
niet door de tentoonstelling uit te leggen, maar door een ervaring te creëren die
een diepere laag aan de tentoonstelling toevoegt. Ook is Come Closer een platform
voor (vaak jonge) makers die door middel van een performance, interventie of ander
soort bijdrage zich aan de tentoonstelling verbinden, en nieuw werk creëren in de
bijzondere context van de Oude Kerk. Come Closer speelt zich af in tijd en ruimte:
het is een samenkomst, een moment waar je bij moet zijn, waarbij het programma
niet statisch is, maar (letterlijk) beweegt door de Oude Kerk. De afgelopen jaren is
er een divers en toegewijd publiek opgebouwd die Come Closer bezoekt, de intieme
programma’s trekken meestal zo’n 50-70 personen per keer. In 2017 waren de
volgende kunstenaars en curatoren betrokken bij de totstandkoming van 8 Come
Closer avonden: Radna Rumping, Michiel van Iersel, René Boer, Lada Hsrak, Amal
Alhaag, Merwe Bedir.
– Saskia Ontbijt (ritueel)
Saskia van Uylenburgh (1612-1642) – ‘huysvrouw’ en muze van Rembrandt – ligt
in de Oude Kerk begraven. Elk jaar op 9 maart, precies om negen over half negen
‘s ochtends, valt een zonnestraal op haar graf. Traditioneel wordt hier met muziek
en gesproken woord bij stilgestaan. Ben Broos, schrijver van het boek ‘Saskia, de
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vrouw van Rembrandt’ (2012), nam ons mee door het leven van Saskia en vertelt
onder andere over haar ontmoeting met Rembrandt in 1633. Rembrandt woonde en
werkte toentertijd bij Saskia’s neef, kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh. Muziek
werd verzorgd door Nederlands klarinettist David Kweksilber, bekend van de David
Kweksilber Bigband. Het Saskia Ontbijt 2017 was online en aan de deur uitverkocht.
Hoewel de vraag groot is, proberen we het evenement kleinschalig te houden zodat alle
aanwezigen kunnen genieten van het programma.
– Gesprek met de stad (evaluatie)
De Oude Kerk is eeuwig in transitie. Na de restauratie (1955-2013) ontwikkelde zij
zich naast kerk, monument en concertzaal tot museum met een officiële registratie
in 2016. Bijzonder aan de situatie van de Oude Kerk is dat meerdere bestemmingen
naast elkaar zijn blijven bestaan en dat de religieuze betekenis van de Oude Kerk
overeind is gebleven. Het kerkgebouw heeft niet aan functie verloren, maar heeft aan
nieuwe functies gewonnen. Tijdens het derde gesprek met de stad bespraken we hoe
de Oude Kerk geslaagd is in de ambitie tot samenwerking en samenspel. Het gesprek
onder leiding van Jasper Klapwijk verliep positief. De buurtbewoners, kerkgangers en
passanten hadden waardering voor de programmering en begrepen de wijze waarop
erfgoed en kunst samengaan sinds 2012. De vragen die werden gesteld waren vooral
vanuit een individuele nieuwsgierigheid: wordt er nog steeds gekerkt?, kan ik hier
worden begraven?, welke kunstenaar komt hierna?
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vraaggesprek en bekeek daarna samen met Boltanski en het publiek de
tentoonstelling. Het gesprek was (meer dan) uitverkocht.
– MuseumNacht (avond uit)
Tijdens de Museumnacht Amsterdam 2017 keek de bezoeker in een verduisterde
Oude Kerk bij kaarslicht naar Casting Jesus (2011), een uur durende film van de Duitse
kunstenaar Christian Jankowski. In Casting Jesus zien we 13 acteurs in een spelshow
strijden om de rol van Jezus. Een jury beoordeelt de acteurs bij het uitvoeren van
verschillende opdrachten, zoals het breken van het brood, het verrichten van een
wonder, het dragen van een kruis of het dramatisch opvoeren van een favoriete quote
van Jezus. Naarmate de film vordert komt de jury geleidelijk uit op één finalist. Casting
Jesus bevraagt de hedendaagse artistieke weergave van Jezus, en daarmee het
goddelijke, en hoe dit beeld vertaald wordt in moderne media.

– Open Monumentendag (kennis delen)
Op 9 en 10 september vonden de jaarlijkse Open Monumentendagen plaats. Tijdens
het weekend spraken orgeladviseur Henk Verhoef en orgelmaker Hans Reil over de
restauratie van het wereldberoemde Vater-Müller orgel, klonk het transept orgel door
de kerk en sprak cultuurhistoricus Thomas von der Dunck over de koepelkerkmaquette
door Nicolaas Linstingh. De jongerenrondleiders vanuit het monumentenweekend
leidden het publiek door de tentoonstelling van Sarah van Sonsbeeck en het oudste
gebouw van Amsterdam.
– Artist Talk (debat)
Op 20 oktober organiseerde de Oude Kerk een discussie over de houdbaarheid van
koloniale monumenten in Nederland en Indonesië. Aanleiding was de tentoonstelling
van Iswanto Hartono. Het werk van Hartono geeft aanleiding tot uitwisseling van
gedachten over een geschiedenis die Nederland en Indonesië delen. Hoe gaan we om
met monumenten die het koloniale verleden representeren?
Hartono bestudeerde de grafmonumenten van voormalig Oost-Indie vaarders in
de Oude Kerk en bracht deze in relatie tot de ontheemde monumenten op Banda
(de Molukken), Batavia en Sumatra (voormalig Nederlands-Indië, nu Indonesië).
Ooit werden deze door de Nederlanders opgericht om gebeurtenissen of daden te
memoreren die buiten de context van de gekoloniseerde culturen vielen. Tijdens de
Artist Talk ging Hartono in gesprek met het publiek over wat monumenten herdenken.
De verschrikkelijke annexatie, slavernij en onderdrukking? Of louter de aanwezigheid
van een andere cultuur?
– Artist Talk (interview)
Tijdens het Amsterdam Art Weekend (23–26 November 2017) heeft de Oude Kerk
curator Hans Ulrich Obrist (Frankrijk, 1944) uitgenodigd om Christian Boltanski
te interviewen over zijn werk en tentoonstelling in de Oude Kerk. Als redacteur
van ‘The Conversation Series’ heeft Obrist 22 hedendaagse kunstenaars over hun
werk geïnterviewd, waaronder Boltanski. Het gesprek tijdens het Amsterdam Art
Weekend is een voortzetting van dit interview en wordt afgesloten met een vraag-enantwoord sessie. De wereldberoemde curator hield een uur lang een vriendschappelijk
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Hoofdstuk 2: gebouw en collectie
Het groot onderhoud van de Oude Kerk is voor de periode 2016 – 2021 vastgelegd in
een omvangrijk meerjarig onderhoudsplan, opgesteld door restauratiearchitect Ben
Massop van BBM restauratiearchitectuur uit Raamsdonksveer. Ook de uitvoering
is bij BBM ondergebracht. Massop was tevens verantwoordelijk voor de uitvoering
van de grote laatste restauratie van de Oude Kerk die in 2013 cum laude werd
opgeleverd. De Oude Kerk staat daarnaast onder toezicht van Bureau Monumenten
en Archeologie van de Gemeente Amsterdam en wordt jaarlijks gecontroleerd door
de monumentenwacht. De uitkomsten uit het rapport worden meegenomen in de
onderhoudsplanning.
De financiering van onderhoud van de Oude Kerk als belangrijk en oudste
rijksmonument van Amsterdam is vanaf 2016 veiliggesteld door een jaarlijkse
bijdrage van 50% van de reguliere onderhoudskosten via het Besluit Rijkssubsidiering
instandhouding Monumenten (BRIM) via de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).
2017 was een relatief bescheiden onderhoudsjaar uit het SIM (voorheen BRIM)
meerjarig onderhoudsplan. Er werd in totaal voor een bedrag van EUR 31.084,aan subsidiabel gepland onderhoud verricht. Uitgaven betroffen reguliere
onderhoudswerkzaamheden.
stichting Restauratiefonds Oude Kerk
Stichting Restauratiefonds Oude Kerk is een separate stichting welke los staat
van de Oude Kerk. Het Restauratiefonds opereert als noodfonds voor onvoorziene
restauraties Oude Kerk volgens eigen statuten en met een bestuur van bouwkundigen
en juristen. Doel is om de gelden die zijn verkregen door verkoop van een schilderij van
Emanuel De Witte (in 1999) te laten renderen. Thans wordt dit gedaan door het geld
te laten renderen.
Het onderhoud van een 3000m2 omvangrijk monument is enerzijds voorspelbaar
en in te plannen, anderzijds schuilen er risico’s die niet te overzien zijn. Daarom
is in 2008 een Restauratiefonds opgezet als calamiteitenfonds. In tegenstelling
tot wat eerder werd bericht zal het Restauratiefonds niet jaarlijks bijdragen aan
onderhoud, maar louter fungeren als noodfonds. In 2017 is geen beroep gedaan
op het calamiteitenfonds.
restauratie Vater-Müller orgel
De omvangrijke restauratie van het Vater-Müller orgel loopt volgens schema. In 2017
zijn diverse belangrijke stappen gezet in de restauratie van dit belangwekkende,
achttiende-eeuwse stadsorgel, onder leiding van orgelmakerij Reil uit Heerde. Ook de
restauratie het houtsnijwerk en herstel van het schilderwerk zijn door de firma Wolters
in 2017 nagenoeg afgerond. De bouwkundige oplevering van het orgel staat gepland in
september/oktober 2018.
collectie
Dit jaar is het digitaliseren van de collectie in gang gezet en voorbereid voor online
presentatie. Per 1 april 2018 is de collectie deels online te raadplegen, via oudekerk.
nl/collectie/. De stijlkamers en de collectie werden door Marianna van der Zwaag
onder de loep genomen en met uiteenlopende deskundigen (historici, kunsthistorici,
architectuurfilosofen, conservatoren) onderzocht. Dit project werd mogelijk gemaakt
dankzij de eenmalige bijdrage van de BankGiroLoterij.

marinus boezem in de oude kerk
24 november 2016 – 30 april 2017
© oude kerk pagina 14
fotograaf: gert jan van rooij
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Hoofdstuk 3: publiek
In 2017 lanceert de Oude Kerk diverse campagnes rondom tentoonstellingen met
een zorgvuldig uitgedachte strategie en media- en middelenmix. De inzet van gratis
publiciteit, betaalde advertenties, outdoor-campagnes en boodschappen via de eigen
communicatiekanalen zoals de website ondersteunen elkaar. Op die manier kunnen
diverse publieksgroepen gericht worden bereikt. De vergroting van het digitale bereik
is een belangrijk doel als het gaat om marketing-communicatie. In november werd
daarom de website aangepast, die is ontwikkeld in samenwerking met clicksmash.
De website onderscheidt zich door een heldere vormgeving en een verbeterde
overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Net als in de overige communicatie
wordt in begrijpelijke taal over kunst gesproken, zonder te vervallen in jip-en-janneke
taal. De site is tevens uitgerust voor toepassing op verschillende mobiele dragers. De
sociale mediafeed staat centraal. Met de nieuwe website sluit de Oude Kerk aan bij de
huidige manier van informatie vergaren en delen.
publieksbereik
Het publieksbereik is licht gestegen, nieuwe publieksgroepen zijn aangeboord
maar het allerbelangrijkste: de beoogde publieksgroep is geïntensiveerd. Met een
kleine 140.000 bezoekers was 2017 weer een mooi jaar voor de Oude Kerk. De
vier tentoonstellingen die dit jaar werden gerealiseerd hadden een impact op een
groeiende groep Amsterdammers en Nederlanders. Kwamen voorheen voornamelijk
toeristen naar de Oude Kerk, het gerichte bezoek aan tentoonstellingen door een
nieuw publiek is opvallend. Voor het eerst werden dit jaar – dankzij publicaties in Art
Forum, E-Flux en ArtNet – tevens gericht hedendaagse kunstliefhebbers geregistreerd
die vanuit het buitenland specifiek voor de tentoonstelling langs kwamen.
Het aandeel toeristen tijdens exposities daalde, een trend die al eerder was ingezet. De
bezienswaardigheid ‘Oude Kerk’ puur als monument heeft sinds de heropening van het
Rijksmuseum en het Van Gogh Museum hernieuwde concurrentie. Door het wegvallen
van De Appel als partner zagen we een miniem deel van het ‘hedendaagse kunst
publiek’, dat toch in de buurt was, wegvallen. Er zijn ook toeristen die wel kiezen voor
een monument en een kerk, maar niet willen betalen voor (kunst)tentoonstellingen.
user generated content
Bezoekers in de Oude Kerk worden actief gestimuleerd tot het delen van beeld,
meningen en ervaringen via social media. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een hashtag die via onze eigen online en offline kanalen verspreid wordt. De usergenerated-content die hiermee ontstaat fungeert enerzijds als free publicity, maar
biedt anderzijds ook de mogelijkheid om de band met deze bezoekers te bestendigen.
De Oude Kerk ‘liket’ en reageert direct op de posts van bezoekers. Anderzijds deelt de
Oude Kerk zelf verschillende bezoekerservaringen. De populaire reeks ‘Humans of the
Oude Kerk’, blijkt een passende methode om bezoekers aan het woord te laten en ‘word
of mouth’ te genereren. Het aantal potentiele bezoekers dat een band heeft of krijgt
met de Oude kerk en haar programma groei mede door deze social mediastrategie.

jaarverslag 2017
Opvallende conclusie uit het voornoemde onderzoek is dat de kunstwerken jongeren
prikkelen tot filosofische gedachten. Jongeren zijn zelf verbaasd dat ze tot deze mooie
gedachten kunnen komen. Het geeft hen een trots gevoel, zelfvertrouwen. Experts
adviseren om filosofische vragen en opdrachten te bedenken die jongeren aanzetten
tot nadenken en gesprekken (denk aan lespakket ‘filosoferen met schilderijen en
beelden’). Tot slot vinden jongeren uit het onderzoek het leuk om via social media bezig
te zijn met kunst in de Oude Kerk. Dit geeft een extra dimensie aan hun bezoek.
De bovenstaande informatie is meegenomen in het ontwikkelen van het eigen
onderwijsaanbod, aansluitend op de tentoonstellingen in de Oude Kerk, waar erfgoed
en hedendaagse kunst dichter naar elkaar toe gebracht worden.
publieksgroepen
Met de visueel en kunstinhoudelijk indrukwekkende tentoonstellingen ontvangen we
de erfgoedliefhebbers, toeristen, kunst- en cultuurliefhebbers en professionals uit
Amsterdam, Nederland en uit 82 andere landen. Daarnaast richten we ons specifiek
op kunstprofessionals, millennials en sinds 2017 ook op muziekliefhebbers en een
cultureel pluriform publiek.
kunst én erfgoedpubliek
Het verschil tussen erfgoedliefhebbers (mensen die komen om de kerk te bekijken,
een kaarsje aan te steken of het monument te bewonderen) en de groep die komt
met museumjaarkaart, veelal uit Nederland afkomstige kunst- en cultuurliefhebbers
is groot. Daarom is er veel aan gelegen om elke groep op een passende wijze aan te
spreken en voor te bereiden op het bezoek aan de Oude Kerk. Dat gebeurt al via de
media, maar ook de ontvangstmedewerker heeft hierin een belangrijke rol.
internationaal
Eén van de aandachtspunten voor 2017 is het gerichter bereiken van een
internationaal publiek. De ambitie is om van de Oude Kerk – naast bezienswaardigheid
en erfgoedbestemming – een belangrijke bestemming te maken voor de
internationale bezoeker geïnteresseerd in hedendaagse kunst. De gekozen
hoofdmarkt voor 2017 is Frankrijk. Er is gewerkt met een Frans persbureau en een
Franse mediateur (Corinne Cantor). De resultaten waren positief met publicaties van
meerdere pagina’s in onder meer: Le Monde, Le Soir en Liberation. Franse journalisten
kwamen met de Thalys naar Amsterdam om de tentoonstelling van Boltanski te zien in
de Oude Kerk. Daarbij deed men vaak meerdere instellingen aan.
In de online serie Humans of Oude Kerk vertellen buitenlandse bezoekers wat zij
bijzonder of belangrijk vonden in de tentoonstelling.
jongeren stimuleren
Om jongeren tot 13 jaar te stimuleren tot een bezoek, nemen we de belangrijkste
drempel weg: we geven vrij entree. CJP-kaarthouders en studenten betalen de helft.
Het museum was tijdens come-closer avonden langer open, waarbij de bar na afloop
geopend was voor nazit, op vrijdagen tot 23.00 uur. Voor de jongere doelgroep werkt
dit goed, het is een voorloper op een avond uit.

publieksonderzoek
In 2017 is in samenwerking met YoungWorks een onderzoek uitgevoerd naar de
bezoekerservaring van jongeren tussen de 16-22 jaar. Daaruit kwam naar voren dat de
exposities ze weinig zegt als ze voorafgaand aan het bezoek geen informatie hebben
verwerkt over de kunstwerken. Jongeren beheersen de taal van hedendaagse kunst
niet. De kunstwerken zijn lastig te plaatsen in hun eigen cultureel referentiekader.
De aandacht wordt volledig getrokken door de Oude Kerk als historisch en spiritueel
centrum.

kunstprofessionals
Specifiek voor kunstprofessionals, (jonge) kunstenaars en studenten organiseerde
de Oude Kerk in 2017 verschillende programma’s bij haar tentoonstellingen. Zo is
de najaarstentoonstelling geopend met een gesprek tussen Hans Ulrich Obrist en
Christian Boltanski en boden verschillende publieksprogramma’s verdieping bij de
tentoongestelde kunst. In Amsterdam is veel behoefte aan artistieke verdieping en
theoretische beschouwing voor kunstprofessionals en studenten. Dit onderdeel
wil zich hierin onderscheiden en exact deze groep actief bereiken en betrekken.
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Symposia, artist-talks en lezingen zijn hiertoe een uitgelezen middel, waar in 2017
mee is gestart.
pluriform
In 2017 zijn er verschillende inspanningen gedaan om een divers publiek naar de
Oude Kerk te trekken. Hiervoor gold het artistieke programma als uitgangspunt. Per
tentoonstelling en activiteit is er gekeken naar (nieuwe) publieksgroepen die inhoudelijk
aansloten. Zo is er tijdens de Iswanto Hartono tentoonstelling een debat georganiseerd
rondom het voorbestaan van koloniale monumenten, evenals een stadsrondleiding
in samenwerking met de Rode Hoed. Hierin zijn gericht groepen met een relatie tot
dit onderwerp betrokken én gekomen. In de publieksprogramma’s met de titel Come
Closer, wordt samengewerkt met makers uit diverse culturen. Door vanuit inhoud een
open wereldbeeld te benaderen, komen we bij een meerstemmig publiek uit.

facebook / instagrampost
humans of oude kerk
April 2017

Meet today’s visitors Giorgio and Marcella: De combinatie van de kerk en de
tentoonstelling. Het gefluisterd, de belletjes en de zwarte jassen op de grond.
De lampen, de atmosfeer hier in de kerk. Het doet mij nadenken over de dood en
eenzaamheid. Voor mij maakt het niet uit door wie of waarom deze tentoonstelling
is gemaakt. Iemand is een goede kunstenaar als hij of zij de bezoeker laat nadenken
over een onderwerp zonder dit te forceren. Goed gedaan!

we may have all come on different ships,
but we’re in the same boat now, sarah van sonsbeeck
19 mei – 17 september 2017
© oude kerk pagina 18
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Hoofdstuk 4: Educatie
De Oude Kerk heeft grote ambities op het gebied van cultuureducatie: een uitgebreid
onderwijsaanbod dat zich, net als de programmering, onderscheidt van wat op andere
plekken in de stad wordt aangeboden door het interhistorische karakter. Doordat
niet het volledige bedrag in de aanvraag voor de huidige kunstenplan periode werd
gehonoreerd, zijn er beperkte middelen beschikbaar voor educatie. Zo is er tot op
heden geen ruimte om een vaste medewerker educatie aan te stellen. Ondanks dit
gegeven heeft de Oude Kerk in 2017 toch belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling
van de strategie voor publieksbegeleiding en cultuureducatie. Dit gebeurde onder
leiding van een expert op het gebied van kunst- en cultuureducatie die vanuit de Oude
Kerk al verantwoordelijk was voor de succesvolle samenwerking met De Appel Arts
Centre (Art-ViSiT, looptijd 2013-2016).
eigen aanbod
In 2017 is een eigen onderwijsaanbod passend bij de programmering en manier van
werken van de Oude Kerk gerealiseerd. In het licht hiervan werden bij zowel Boezem
als Boltanski speciale interactieve onderwijsprogramma’s aangeboden waar het bij
elkaar brengen van erfgoed en het werk van hedendaagse kunstenaars centraal stond.
Een andere langdurige samenwerking met collega instelling uit de buurt kreeg in 2017
succesvol vervolg. Zo werkte De Oude Kerk wederom samen met Onze Lieve Heer op
Solder aan een aanbod voor zowel basis als middelbaar onderwijs waarbij de nadruk
ligt op de kerk als historisch monument.
focusgroep
In dialoog met het onderwijsveld worden de programma’s kwalitatief goed
vormgegeven en spelen ze in op de behoeftes uit het onderwijs. Mede hiervoor werd er
weer nieuw leven geblazen in feedback via een docenten-focusgroep. Ideeën, opzet
van programma’s, leermethodes en werkvormen worden zodoende eerst met een
representatieve vertegenwoordiging docenten besproken en getoetst alvorens deze
worden uitgezet.
docentenmiddagen
Daarnaast organiseerden we speciaal voor het voortgezet onderwijs een
docentenmiddag bij de Boltanski tentoonstelling. Evaluaties en feedback laten zien
dat de waardering voor de educatieve onderwijsprogrammering meer dan voldoende
is. Voor zowel basis als voortgezet onderwijs zijn de aantallen bezoeken gestegen.
In 2017 bereikten we ruim 3000 scholieren, waarvan bijna 90 procent voortgezet
onderwijs betrof.
rondleidingen
Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeftes van de verschillende
doelgroepen werd in 2017 ook een start gemaakt met rondleidingen voor volwassenen
door een in eigen beheer getrainde groep rondleiders/museumdocenten en niet
meer door externen, zoals voorheen het geval was. De programmering in de Oude
Kerk vraagt om een specifieke benadering wat betreft publieksbegeleiding. Door
volwassen rondleidingen in eigen beheer aan te bieden borgen we een kwalitatief en
inhoudelijk hoog niveau. Dit resulteerde voor 2017 in 216 school gebonden activiteiten
in Amsterdam met een totaal van 3.272 deelnemende leerlingen: ruim boven de 990
leerlingen die in de prestatieafspraken voor 2017 werden opgenomen. De uitdaging
voor 2018 is het minimaal evenaren van dit kwantitatieve resultaat.

come closer
marinus boezem in de oude kerk
februari – maart 2017
© oude kerk pagina 20
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Hoofdstuk 5: Fondsen, sponsoren en donateurs
De Oude Kerk werkt samen met een groot aantal fondsen, sponsoren en (particuliere)
donateurs om haar interhistorische programma mogelijk te maken. Ook in 2017 kon de
Oude Kerk weer rekenen op een aantal genereuze bijdragen. Met deze steun werden
we in staat gesteld spraakmakende tentoonstellingen te maken, publieksactiviteiten
en educatieprogramma’s te ontwikkelen en de collectie tot leven te brengen. Een
vaste partner van de Oude Kerk is sinds 2017 het Amsterdams Fonds voor de Kunsten
door middel van een vierjaarlijkse bijdrage vanuit het Kunstenplan, te besteden aan het
tentoonstellingsprogramma.
Daarnaast zijn we verheugd te melden dat in 2017 een eenmalige schenking
werd ontvangen van de BankGiro Loterij. De bijdrage zal worden besteed aan de
collectiepresentatie en herinrichting van de historische ruimten van de Oude Kerk
en stelt ons in staat een betere bezoekersbeleving te creëren. Enkele belangrijke
collectiestukken kunnen worden gerestaureerd en door betere klimatisering en
belichting kunnen we straks ook belangrijke bruiklenen tonen. De bezoeker krijgt
hierdoor een beter beeld van de “collectie Oude Kerk” en van de vele verhalen die in
de kerk besloten liggen.
Daarnaast werden voor het programma van de Oude Kerk bijdragen ontvangen van
onder meer: Mondriaan Fonds, Stichting Dioraphte, BankGiro Loterij Fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Fonds 21, de Vrienden van de Oude Kerk, Gravin
van Bylandt Stichting, Stichting Gifted Art, Stichting Zabawas voor de tentoonstelling
NA: Christian Boltanski, The Art of Impact, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman
van Loo, PKA Diaconie, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Stichting Else, Iona
Stichting, Ars Donandi, Stichting de Zaaier, WJO de Vries Fonds en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Sponsoren zijn onder andere: de Amsterdam City Walk,
productieteam Finbar van Wijk, Bloemenhandel Jemi, Vintage Kilo Sale, Gunco
Hoogwerkers en Gerritsen Theaterkostuums.
Een aantal vermogensfondsen heeft zich voor vijf jaar gecommitteerd aan de Oude
Kerk onder de titel Gilde Filantropie. Zij gebruiken een dagdeel per jaar de kerk als
tegenprestatie. Dit model (dat eigenlijk verhuur vervangt) wordt in de komende jaren
verder uitgebreid naar andere sectoren.

Gouden Koets, naar Hulde der Koloniën. Nicolaas van der Waay,
1898, 2017, iswanto hartono
29 september – 14 november 2017
aangekocht door Amsterdam Museum
© oude kerk pagina 22
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Hoofdstuk 6: Zakelijk
Met name aan de zakelijke kant is veel veranderd. Na jarenlange reactieve
bedrijfsvoering is dit jaar een proactieve manier van werken geïntroduceerd. De
AFK subsidie stelt de Oude Kerk in staat eerder en verder vooruit te kijken. Dit heeft
positieve implicaties voor bedrijfsvoering en organisatie. Risico’s kunnen eerder
worden besproken en er kan tijdig worden geanticipeerd op ontwikkelingen.
bedrijfsvoering
De Oude Kerk wil de bedrijfsvoering verder professionaliseren. In 2017 worden
daartoe maatregelen doorgevoerd die medewerkers in staat stelt meer met elkaar
te delen, door informatie voor iedereen toegankelijk te maken en te starten met een
nieuwe vergaderstructuur waarin delen centraal staat. Ook startten we met een
nieuwe manier van het betrekken van medewerkers, vertrekkend vanuit waarden.
Tijdens een personeels-weekend in Kassel heeft de organisatie de individuele
waarden blootgelegd om vervolgens tot de collectieve waarden van de organisatie
te komen. Dit waren: humaan, open, authentiek, plezier. De volgende stap betrof het
uitdragen van deze waarden zowel in- als extern.
Al eerder werd het project humans of the Oude Kerk genoemd. Dit project toont de
medemenselijkheid (waarde:human). Dit is zichtbaar geworden in een online campagne
welke komend jaar wordt doorgevoerd in de collectiepresentatie en –beschrijving.
Daarnaast is begonnen te werken met Key Performance Indicators (KPI’s). Hierdoor
komt niet langer de taak, maar het resultaat centraal te staan in het werk. We
verwachten dat we hierdoor efficiënter gaan werken. De functies worden duidelijk
meetbaar en medewerkers kunnen gericht worden ondersteund waar nodig.
Opleiding en extra scholing wordt door de Oude Kerk steeds gepromoot. In haar visie
is leren de belangrijkste reden om te werken. We zien medewerkers graag ontwikkelen
en groeien. In 2017 volgde de directeur een training aan The Getty Institute. Deze was
zowel digitaal (3 weken in avonduren) als op locatie. Daarnaast hebben verschillende
medewerkers deelgenomen aan vakinhoudelijke symposia en congressen op het
gebied van marketing en media.
Tenslotte is in 2017 de strategie opnieuw onder de loep genomen. Dit heeft
geresulteerd in het aanscherpen van de missie en visie van de Oude Kerk in
samenspraak met team, stakeholders, partners en Raad van Toezicht.
missie en visie
De Oude Kerk staat op de Amsterdamse wallen en is het oudste gebouw van de stad. Als
een atypisch kunstmuseum rekent de Oude Kerk presenteren van zowel hedendaagse
kunst als erfgoed tot haar kerntaken. Door het samenbrengen van hedendaagse kunst en
erfgoed voegt de Oude Kerk nieuwe pagina’s toe aan onze (kunst)geschiedenis. (missie)
Door het samenspel tussen de eeuwenoude kerk (*1306), waarin stad en mensen zich
spiegelen, en hedendaagse kunst wil de Oude Kerk uitwisseling van gedachten over
de wereld om ons heen stimuleren en veranderende betekenissen gezamenlijk (her)
definiëren. (visie)

nachtelijke dwaling #12
madelon hooykaas
21 december 2017
© oude kerk pagina 24
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In de Oude Kerk staat de nauwe en vaak langdurige samenwerking met kunstenaars
voorop. Omdat het realiseren van nieuw werk in de Oude Kerk een lange voorbereiding
vraagt, kenmerkt onze manier van cureren zich als context-specifiek en kan het
worden omschreven als slow-curating. We gaan uit van de opvatting dat het vooral de
kunstenaars zelf zijn, die belangwekkende ontwikkelingen in hun vakgebied genereren
en formuleren. Kunstenaars verzetten de bakens, het instituut is sparringpartner en
‘mediator’ richting de bezoeker.
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Hoofdstuk 7: Organisatie
Vergeleken bij andere culturele instellingen realiseert de Oude Kerk een omvangrijke
maatschappelijke impact met haar programmering op het gebied van hedendaagse
kunst en erfgoed met een compact en efficiënt team. De omvang van de organisatie
is licht gegroeid ten opzichte van 2016 en daarnaast hebben enkele personele
wisselingen plaatsgevonden. Er kwam een nieuwe projectleider in dienst ter
vervanging van de projectcoördinator die vertrok in november 2017. In het voorjaar
werd een tweede projectleider aangesteld voor het project Collectiepresentatie. Na
vertrek van het Hoofd Financiën kwam deze functie te vervallen. De boekhouding is
uitbesteed aan een extern administratie kantoor. Vanaf juli is er in een nieuwe functie
een hoofd bedrijfsvoering aangesteld die onder meer verantwoordelijk is voor de
financiële controle. Voor educatie werd het team Oude Kerk verder uitgebreid met
een freelancer voor de inhoudelijke ontwikkeling van programma’s en een poule aan
museumdocenten.
diversiteit
Bij werving en selectie van nieuwe medewerkers is steeds een frase opgenomen
dat: ‘mensen met een niet-Westerse culturele achtergrond aangemoedigd worden
te solliciteren’. Dit heeft meer niet-Westerse sollicitanten opgeleverd, maar de
definitieve kandidaat zat daar niet bij. Voor volgende trajecten wordt bekeken of er
niet beter gewerkt kan worden met een hierin gespecialiseerd selectiebureau of via
peer-to-peer netwerken.
bestuur & raad van toezicht
De Oude Kerk werkt volgens een Raad van Toezicht model met Jacqueline Grandjean
als directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht van de Oude Kerk bestaat uit maximaal
negen leden. De zittende raad benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De Raad houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van
Stichting de Oude Kerk (Oude Kerk), mede in het licht van de maatschappelijke
taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over
onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement
en het beleidsplan.
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met
een mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede en derde termijn van drie jaar.
De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve negen jaar.
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bezetting raad van toezicht in 2017
– Rein Kronenberg (voorzitter), 1e benoeming juni 15, defungeren per 1 juni 2018
– Hedy d’Ancona, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2014, 2e benoeming
juni 17, treedt af na afloop 2e termijn op 1 januari 2018
– Floris van Hall, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2011, 2e benoeming juni
17, uiterlijk defungeren juni 2019
– Lex Kloosterman, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2011, 2e benoeming
juni 14, 3e benoeming juni 17, uiterlijk defungeren juni 2020
– Hans Kodde, benoemd door de Raad van Toezicht per juni 2012, 2e benoeming juni
15, 3e benoeming uiterlijk defungeren juni 2018
– Peter Tomson, voorgedragen door de Oudekerkgemeente, benoemd door de Raad
van Toezicht per juni 2016, 2e benoeming juni 19, 3e benoeming uiterlijk defungeren
juni 2022
– Barbara Visser, door de Raad van Toezicht per juni 2016, 2e benoeming juni 19,
3e benoeming uiterlijk defungeren juni 2022
– Hermine Pool, voorgedragen door de Oudekerkgemeente, benoemd door de Raad
van Toezicht per april 2017, 2e benoeming juni 2020, uiterlijk defungeren profiel
Bij de bepaling van het profiel van een nieuw lid betrekt de Raad altijd de
samengestelde kennis, het netwerk, de specifieke deskundigheden en ervaring van
alle leden.
uitgangspunten
– De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen.
– Leden van de Raad van Toezicht hebben mogelijk zitting in één of meerdere in te
stellen (sub)commissies, gerelateerd aan de rol binnen de Raad van Toezicht.
– Oude Kerk toezichthouders zijn bereid om zich onbezoldigd in te zetten.
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Hoofdstuk 8: Governance

‘De blokken verhinderen een vrij
zicht en rijzen helemaal tot boven,
waardoor je automatisch naar
boven kijkt.’
Donna, humans of the Oude Kerk

De Oude Kerk hanteert sinds de verzelfstandiging 2015 een raad van toezichtmodel. Dit houdt in dat er een bestuur is en een raad van toezicht, waarbij de raad
actief en op stimulerende en kritische wijze toezicht houdt op het bestuur.
bestuur
Het bestuur zorgt voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie
en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur
legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle
benodigde informatie. Het bestuur is bevoegd de Oude Kerk te vertegenwoordigen.
Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het museum
en weegt daarbij ook de belangen af van de betrokkenen bij het museum. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving, waaronder
de Governance Code Cultuur en de Ethische Code voor Musea. Het bestuur heeft
een vierjarig ondernemingsplan opgesteld. De bezoldiging van het bestuur is in
overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens, volgt zoveel mogelijk de
museum-cao en is in overeenstemming met dat wat in de culturele sector gebruikelijk is.
toepassing code
De Oude Kerk vindt een transparante en integere werkwijze van belang en een goede
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur en de
raad van toezicht. In dit kader toetst de Oude Kerk haar werkwijze, statuten, website,
jaarverslag en reglementen periodiek aan de Governance Code Cultuur en betrekt
het museum zijn medewerkers bij de toepassing ervan. De reguliere vergaderagenda
wordt ontworpen langs de lijn van de Code Cultural Governance opdat alle verplichte
onderdelen aan bod komen en worden besproken.
financiële commissie
De raad van toezicht benoemde uit zijn midden een financiële commissie die de
raad adviseert met betrekking tot zijn toezichthoudende rol op de financiële gang
van zaken en de verslaglegging van de Oude Kerk. Dit wordt vormgegeven door
onder andere toezicht te houden op de werking van de interne risicobeheersing en
controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en
regelgeving; de financiële informatievoorziening door het bestuur; de naleving van
aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant.
zelf-evaluatie
De raad heeft in 2017 een zelfevaluatie over 2016 gedaan. Hierbij werden alle
elementen besproken die in de Governance Code Cultuur (GCC) aan de orde komen:
samenspel toezicht, bestuur en uitvoering; de doeltreffendheid van het toezicht;
functioneren van de individuele leden en de voorzitter van de raad van toezicht en
het team als geheel; de effectiviteit van de vergaderingen.
De uitkomsten daarvan zijn in een gezamenlijke sessie met elkaar besproken. Zo
komt het belang van een evenwichtige samenstelling van de raad aan de orde en het
proces van opvolging van de voorzitter van de raad en een van de leden.
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na, christian boltanski
24 november 2017 – 29 april 2018
© oude kerk
photo credits: maarten nauw
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Hoofdstuk 9: Financiën
In 2017 heeft de Oude Kerk deze positie als ondernemende culturele instelling verder
kunnen uitbouwen. Met een behaald percentage van 74,7% eigen inkomsten doet
de Oude Kerk het goed. Daar waar fluctuaties in bezoekersaantallen- en inkomsten
werden benoemd als een risico dat aandacht behoeft, wist de Oude Kerk afgelopen
jaar het bezoekersaantal en de bijbehorende publieksinkomsten te evenaren. Er is
bovendien hard gewerkt aan meer inzicht de publieksinkomsten: aan de hand van
structurele analyses en rapportages is in de gehele organisatie meer besef gecreëerd
over de achtergrond en samenstelling van het publiek. Ook zijn per programmaonderdeel bezoekerstargets berekend: zo is een meer actieve houding ontstaat ten
aanzien van het behalen van de gebudgetteerde publieksinkomsten. Op deze wijze
kunnen marketing- en communicatiemiddelen gerichter worden ingezet. De Oude
Kerk werkt zo aan het verkleinen van de afhankelijkheid van de toeristische trend.
Op het gebied van fondsenwerving was 2017 wederom een succesvol jaar
voor de Oude Kerk: diverse aanvragen bij fondsen werden gehonoreerd voor
tentoonstellingen, de restauratie voor het grote orgel en de Collectiepresentatie.
Een goede spreiding van inkomstenbronnen om de continuïteit van organisatie en
programmering te waarborgen blijft een belangrijk punt van aandacht. Daarin
wordt onder meer ingezet op meer sponsoring en partnerships, verdere groei van
de Vrienden van Oude Kerk en de ontwikkeling van de nieuwe museumwinkel.
Met de opgebouwde bestemmingsreserves kan de continuïteit van het programma,
de onderhoud en restauratie van het monument en noodzakelijke investeringen
in verouderde installaties voor de nabije toekomst worden gewaarborgd.
Ook in 2017 kende de Oude Kerk relatief hoge bedrijfslasten; te verklaren door de
hoge onderhoudskosten van het gebouw. Met de toegekende BRIM subsidie en het
bijbehorende plan voor groot onderhoud is het conserveren van het oudste gebouw
van Amsterdam gewaarborgd. De duurzame zorg voor het gebouwde erfgoed blijft
een punt van aandacht. We blijven anticiperen op besluiten van het Rijk als het gaat
om subsidiering erfgoed en monumenten.
balans
De Oude Kerk staat er financieel goed voor. Het eigen vermogen is verminderd door
het wegvallen van de subsidiebijdrage van Stichting Restauratiefonds Oude Kerk.
Dit tekort is ten laste gekomen aan het bestemmingsreserve onderhoud.
De liquide middelen zijn toegenomen door vooruit ontvangen subsidies voor
activiteiten die in 2018 gaan plaatsvinden: waaronder de oplevering van het project
Collectiepresentatie en de oplevering van de restauratie van het groot orgel. Even
eens als gevolg van deze vooruit ontvangen subsidies zijn de schulden op korte termijn
toegenomen. In 2016 en 2017 heeft er nog niet veel van het geplande groot onderhoud
aan de kerk 2016-2022 plaatsgenomen. Doordat er wel elk jaar subsidie wordt
toegevoegd nemen deze voorziening en de liquide middelen toe.

silence #6, Thomas Ankersmit
12 september 2017
© oude kerk
fotograaf: maarten
paginanauw
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baten
De publieksinkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016, ondanks
dat de Oude Kerk in november twee volle weken gesloten was voor het publiek in
verband met de opbouw van de expositie NA, van Christian Boltanski. De gerealiseerde
entreegelden zijn duidelijk hoger dan gebudgetteerd, te verklaren doordat de Oude
Kerk meer bezoekers heeft mogen verwelkomen dan gedacht (+18%). De omzet via de
winkel bleef achter bij de verwachting: achter de schermen is echter druk gewerkt om
het nieuwe winkelconcept te implementeren. De inkomsten via commerciële verhuur
werden verder afgebouwd volgens plan.
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Sarah van Sonsbeeck '17
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beheerlasten
De beheerlasten personeel vallen aanzienlijk lager uit dan begroot. Verklaring
hiervoor is de verschuiving van diverse posten van beheerlasten personeel naar
activiteitenlasten personeel. De realisatie over 2017 vormt zo een betere afspiegeling
van de werkelijke situatie: de nadruk in personele inzet van team Oude Kerk ligt op
de artistiek en museaal inhoudelijke activiteiten (75% van totale personeelslasten).
Ditzelfde geldt voor de honoraria op beheer: ook daar ontstond een vertekend beeld
in de verhouding van personele inzet. Het grootste deel van deze inspanningen is
artistiek-inhoudelijk en dus ook ondergebracht bij de activiteitenlasten personeel.

productioneel goedkoper is uitgevallen van gebudgetteerd. De kosten voor het
onderhoud van de huisjes aan de Oude Kerk is aanzienlijk groter dan 2016: onder
meer door hogere energielasten en extra kosten aan onderhoud van de woningen.

De beheerlasten materieel vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Dit komt
hoofdzakelijk door investeringen voor niet-subsidiabel groot onderhoud en
restauratie. De restauratiekosten van het groot orgel waren niet separaat in de
begroting opgenomen, maar lopen volgens projectbegroting. De kosten voor dit
langlopende restauratietraject (oplevering najaar 2018) zijn volledig gedekt door
fondsen, subsidies en bijdragen. De post restauratie groot orgel verklaart ook meteen
het verschil met de beheerlasten materieel ten opzichte van 2016: door afrekening
van een termijn van de orgelbouwer waren de restauratiekosten voor het VaterMüller Orgel in dat jaar hoger. De grootste post op beheerlasten materieel zijn de
subsidiabele onderhoudskosten, waarin de Oude Kerk voor 50% wordt gesubsidieerd
door de RCE via de SIM subsidie instandhouding Rijksmonumenten (voorheen BRIM).

De Oude Kerk is op zondag een actief godshuis. De Oudekerkgemeente gebruikt de
Oude Kerk voor een dienst op zondagochtend en een vesper op zondagavond. Tevens
host de Oudekerkgemeente een avondopenstelling op de woensdag. Voor zowel de
diensten op zondag als de woensdagavondopenstelling wordt de separate torenentree
gebruikt (niet de reguliere toegang aan de zuidzijde). De dienst op zondagochtend,
vesper op zondagavond en de openstelling op woensdagavond zijn voor iedereen vrij
toegankelijk. Hoewel deze openstelling concurreert met de reguliere openstelling,
is het voor de Oude Kerk van belang ook het immateriële erfgoed te ontsluiten. De
openstellingen worden dan ook door ons begeleid, omdat de verantwoordelijkheid
voor bezoekers, gastvrijheid en veiligheid altijd bij de Oude Kerk ligt.

activiteitenlasten
De totale activiteitenlasten personeel zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot.
Dit valt te verklaren door de reeds genoemde verschuiving van beheerlasten
personeel naar activiteitenlasten personeel, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de
daadwerkelijke inzet van het team. De totale omvang van de personeelskosten is hoger
dan begroot. Deze additionele kosten zijn te verklaren door de extra personele inzet
op een nieuw project: de Collectiepresentatie en ontsluiting van de zijruimtes van de
Oude Kerk.

vermelding vrijkaartenbeleid
In totaal verleende de Oude Kerk in 2017 aan 25.815 bezoekers gratis entrée aan
de volgende bezoekers: kinderen tot 13 jaar, vrienden van de Oude Kerk, ICOM
kaarthouders, houders perskaart, gidsen, mindervalide begeleiders, leerlingen via
het erfgoed onderwijsprogramma van Ons’ Lieve Heer op Solder en genodigden.

In 2017 stelde de Oude Kerk haar deuren gratis open voor bezoekers tijdens het
Open Monumentenweekend, de Amsterdam City Walk, en diverse buurt-gerelateerde
activiteiten zoals de sinterklaasviering, het gesprek met de stad en buurtborrels.
De artist talk met Iswanto Hartono was voor iedereen gratis toegankelijk vanwege
het belang en de urgentie van het onderwerp.

De activiteitenlasten materieel vallen tevens hoger uit dan begroot. De verklaring
voor deze extra uitgaven is een verschuiving van een aantal posten van beheerlasten
materieel naar activiteitenlasten materieel. Net als bij de personeelskosten ontstaat
zo een duidelijk beeld van de inzet van middelen. De totale programmeringslasten
vallen gering lager uit (-5%). Dit is te verklaren doordat een van de exposities
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Hoofdstuk 10: vooruitblik
2018, het Europese jaar van het erfgoed, is een jaar waarin de professionalisering
verder wordt doorgevoerd. Een reorganisatie van de vloer is daarvan een belangrijk
onderdeel. In 2018 wordt de publieksbegeleiding verder geoptimaliseerd. De collectie
wordt onthuld in zeven opgeknapte stijlkamers en er verschijnt een publicatie in
samenwerking met historisch genootschap Amstellodamum over de Oude Kerk.
Tevens wordt in september het Vater-Müller Orgel bouwkundig opgeleverd. En wordt
er in samenwerking met boekenwinkel San Serriffe een museumwinkel ontwikkeld.
De programmering verdiept zich verder, met in de zomer een omvangrijk project van
Giorgio Andreotta Calò waarin wordt samengewerkt met de Italian Council (ministerie
Cultuur in Italië) en het Triënnale Museum in Milaan. Oude Kerk is een van de spelers
in het festival Public Art Amsterdam, over kunst in de openbare ruimte. In het najaar
opent na vier jaar voorbereiding de interventie van Janet Cardiff en George Bures Miller.
Publieksbegeleiding en gerichte publieksbenadering worden speerpunten in
communicatie. Daarbij wordt een nieuwe entree opgeleverd en de marketingcommunicatiestrategie verder aangescherpt richting specifiekere publieksgroepen
en herhaalbezoek.

Dank
kunstenaars & musici
De Oude Kerk dankt in het bijzonder alle kunstenaars en muzikanten die het jaar
artistiek hebben verrijkt: Marinus en Maria-Rosa Boezem, Sarah van Sonsbeeck,
Iswanto Hartono, Alia Swastika, Christian Boltanski, Sarah van Lamsweerde, Madelon
Hooykaas, Smari Runar Robertsson, Hans Ulrich Obrist, Ben Broos, Michiel van
Iersel, Radna Rumping, René Boer, Lada Hrsak, Claire M Singer, Thomas Ankersmit,
Matteo Imbruno, Vincent van Amsterdam, Tatiana Koleva, Frances Marie Uitti, David
Kweksilber, Jaap Blonk, Tjeerd Oostendorp, Wolter Wierbos, Romain Bly, Niek Kemps
en Hans Van Houwelingen, Amal Alhaag, Merwe Bedir.
team oude kerk 2017
Emma van Oudheusden (bedrijfsvoering), Mirjam Jalving (secretariaat en vrienden),
Emma van Wolferen (marketing en communicatie), Richard Pelgrim (projectleider),
Mirjan van Belzen (educatie en publieksbegeleiding), Rieke Righolt (fondsenwerving),
Marianna van der Zwaag (projectleider collectiepresentatie), Piet Musters, Michiel
Vaartjes, Koen Laros, Karel Poortman, Simon Skatka Lindell en Ian de Ruiter (beheer
en behoud), Esther van der Linde, Carina Ellemers, Donna Weel, Alle Kok, Estella
Snellen, Eva Windhouwer en Marije Schulte Nordholt (ontvangst en winkel), Matteo
Imbruno en Jacob Lekkerkerker (organist).

erfgoed & de buurt
We gingen direct het gesprek aan met onze buren, en stakeholders in de omgeving,
zoals onze huurders, de kerkgangers, via het IBO (integraal burgwallen overleg),
buurtoverleg, d’Oude Binnenstad, Oudekerksplein-groep, Ondernemersvereniging
2012 en het 1012 overlegorgaan, om het contact met de buurt nauw te houden en
deze direct bij het programma te betrekken. Ook het contact met maatschappelijke
partners als de Regenbooggroep was voor de Oude Kerk van belang.
In de zorg voor het gebouwde erfgoed en de Collectiepresentatie onderhoudt de
Oude Kerk contacten met de volgende instellingen: VVAB, Stadsherstel, Groot
Kerken Overleg, Hermitage/Nieuwe Kerk, Vereniging Hendrick de Keijzer, Cuijpers
Genootschap, Stichting Heemschut, Monumentenwacht, Bureau Monumenten en
Archeologie van de Gemeente Amsterdam, Museum Catharijneconvent, Bijbels
museum, Rijksmuseum, St. Nicolaikerk te Kalkar, genootschap Amstelodamum, het
Stadsarchief Amsterdam. Samen met de volgende partijen wordt gewerkt aan de
restauratie van het Vater Müller orgel: Orgelmakerij Reil, schildersbedrijf Wolters,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, orgeladviseur Henk Verhoef.
fondsen & sponsoren
Het programma van de Oude Kerk is mede mogelijk gemaakt met de genereuze
bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiro Loterij, Mondriaan
Fonds, Stichting Dioraphte, BankGiro Loterij Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds,
VSBfonds, Fonds 21, de Vrienden van de Oude Kerk, Gravin van Bylandt Stichting,
Stichting Gifted Art , Stichting Zabawas, The Art of Impact, Stichting RCOAK,
Fonds Sluyterman van Loo, PKA Diaconie, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe,
Stichting Else, Iona Stichting, Ars Donandi, Stichting de Zaaier, WJO de Vries Fonds,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Amsterdam City Walk. Sponsoren
o.a.: productieteam Finbar van Wijk, Bloemenhandel Jemi, Vintage Kilo Sale, Gunco
Hoogwerkers en Gerritsen Theaterkostuums.
mediapartners
De mediapartners van de Oude Kerk in 2017: Metropolis M, Museumtijdschrift, See All
This en We Are Public.
bijlagen
Jaarrekening 2017
Activiteitenoverzicht 2017
ondertekening
Jacqueline Grandjean, directeur – bestuurder

culturele partners
De Oude Kerk heeft samengewerkt met vele collega-organisaties, op het gebied
van educatie en publieksbereik, waaronder het Amsterdam Art Weekend, de
Appel, Ons’ Lieve Heer Op Solder, De Waag, San Serif, W139, Non-Fiction, Castrum
Peregrini, Museum Van Loon, Rijksakademie, de Reinwardt Academie, het Joods
Historisch Museum, EYE Filmmuseum, Museumnacht Amsterdam en de Open
Monumentendagen, De Balie, De Brakke Grond, Europalia, Centre Georges Pompidou,
Paris. Ook met stedelijke en regionale ketenpartners in de culturele sector zoals
het OAM, SAM, en het MOAM, werd nauw samengewerkt. Dit om projecten gericht
op hedendaagse kunst + erfgoed een podium meer slagkracht te geven. De Oude
Kerk betrok artistieke peers, zoals Lorenzo Benedetti, Germano Celant en Nathalie
Zonnenberg op intensieve wijze bij publicaties en als klankbord.
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