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missie en visie
De Oude Kerk is het oudste gebouw van
Amsterdam en rekent als een a-typisch
kunstmuseum de presentatie van
zowel hedendaagse kunst als erfgoed
tot haar kerntaken. Doormiddel van
tentoonstellingen, programmering en
samenwerkingen worden hedendaagse
kunst en erfgoed samengebracht. Zo
voegt de Oude Kerk nieuwe pagina’s
toe aan de Nederlandse (kunst)geschiedenis. Door het samenspel
tussen de eeuwenoude kerk – waar
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.
Het programma is gebaseerd op nauwe
en langdurige samenwerkingen met
kunstenaars. Omdat het realiseren van
nieuw werk in de Oude Kerk een lange
voorbereiding vergt, kenmerkt onze
manier van cureren zich als contextspecifiek en kan de werkwijze worden
omschreven als slow curating. We gaan
ervan uit dat het vooral de kunstenaars
zelf zijn, die interessante ontwikkelingen
in hun vakgebied genereren en formuleren.
De kunstenaars verzetten de bakens, het
instituut is daarbij sparringpartner met
een bemiddelende rol richting de bezoeker.

come closer #4, dive into the future, 20 apr 2018, fotograaf: maarten nauw

doelgroepen
De fascinaties van bezoekers aan de
Oude Kerk zijn meerstemmig. De
motivatie voor bezoek loopt uiteen
van contemplatie tot een esthetische
en monumentale ervaring. We zijn
geïnteresseerd in hun perceptie. De
cultuurhistorische betekenis van
erfgoed staat niet vast, maar deint
mee op de golven van hedendaagse
ontwikkelingen. De Oude Kerk speelt
een rol als onderzoeker naar identiteit:
de materiële en immateriële betekenissen
die erfgoed en kunst in samenhang
tonen, roepen nieuwe vragen op. Traditie
en vernieuwing komen daarbij samen.
De interhistorische1 waarde (een optelsom
van heden en verleden) daagt bezoekers
uit én helpt ze om zichzelf en de wereld
waarin we leven met een nieuwe blik
te bekijken. De holistische houding
ten opzichte van de maatschappelijke
waarde van kunst en erfgoed laat
zich kernachtig samenvatten in onze
strategie van shared meaning, gedeelde
betekenis. De Oude Kerk presenteert haar
betekenis niet geïsoleerd, maar als een
veelvormig samenspel van historie, kunst,
contemplatie, muziek en architectuur.
1. ‘Anachronisme kan onze interactie met historische objecten
verfrissen. Deze revival kan bereikt worden door verschillende
antwoorden te vinden op vragen uit het verleden in relatie tot het
heden. We noemen dit interhistorisch.’ (citaat prof. Mieke Bal)

pagina 5

inleiding

De Oude Kerk op de Amsterdamse Wallen, gewijd in
1306, is sinds 2016 officieel een museum. Identiteit en
collectief geheugen staan centraal in de programmering.
Hiermee zet de Oude Kerk onze snel veranderende
samenleving aan tot reflectie over de wereld om ons heen.
Na een omvangrijke restauratie tussen 1955 en 2013
profileert de Oude Kerk zich met de bijzondere combinatie
van historisch monument en hedendaagse kunst.

jaarverslag 2018

Het leverde succes op. De Oude Kerk
stond als enig Nederlands museum
in de internationale lijst van 15 beste
tentoonstellingen in 2018, naast Tate
Modern, Londen; Whitney Museum, New
York en Mori Art Museum, Tokyo. ArtReview
publiceerde een lovende, paginagrote
recensie over The Instrument of Troubled
Dreams van Janet Cardiff en George
Bures Miller, gecureerd door Jacqueline
Grandjean. De nieuwe concertserie
Silence trok een groeiend en pluriform
publiek van muziek- en kunstliefhebbers:
gemiddeld zo’n 100 bezoekers per
concert, die zich niet lieten afschrikken
door het vroege tijdstip (8 uur ‘s ochtends).
De kwaliteit van het programma wordt,
mede dankzij een nieuwe audiotour
en de ontsluiting van zeven zijruimten
waarin collectiestukken te zien zijn,
hoger gewaardeerd dan voorheen. Na
de opening van Meer Oude Kerk in
oktober ging de rating op Tripadvisor met
twee sterren omhoog. De aanpak om
programmalijnen (Come Closer, Silence,
Fundamenta, Meer Oude Kerk, Anno)
come closer #4, dive into the future, 20 apr 2018, fotograaf: maarten nauw

gericht te verbinden met publieksgroepen,
levert een gemengd publiek op met een
groeiend aantal herhaalbezoekers.
De zomermaanden waren veelbewogen
door de plaatsing van een kunstwerk in
de Heilig Grafkapel. Een niet-historisch
venster uit 1959 werd vervangen door
een rood glasvenster getiteld άνάστασις
(23 VIII 1566), een werk van Giorgio
Andreotta Calò. Het verwijst onder
meer naar de oorsprong van de in 1515
gebouwde rooms-katholieke kapel, en
de beeldengroep van de graflegging
van Christus die er verdween tijdens
de beeldenstorm van 1566. Het licht
dat door het raam valt op de leegte die
beeldengroep achter heeft gelaten,
is door Calò rood gemaakt. Zo legt
hij een relatie tussen historische en
hedendaagse beeldenstormen. In een
fotografische doka wordt rood licht
toegepast om beelden te beschermen
tegen overbelichting, dus verdwijning.
Ondanks een driejarig voortraject,
waarin erfgoedverenigingen, bewoners
en kerkgangers werden gehoord,
gesproken en geïnformeerd, ontstond er
onverwachts hevige commotie rondom
dit kunstwerk. Er werd zelfs gedreigd
met het plaatsen van een explosief. Eind
september moesten medewerkers van
de Oude Kerk hun werk onder toezicht
van beveiligers doen. Een dieptepunt.
Het is belangrijk dat kunst in vrijheid
gepresenteerd kan worden. Hedendaagse
kunst is het erfgoed van morgen. Kunst
kan schuren, ongemak oproepen of
een maatschappelijk debat entameren.
Juist om deze redenen is kunst zo
veelbetekenend en maatschappelijk
invloedrijk. Kunst mag niet worden
bedreigd of weggestemd. Met een
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Het jaar 2018 was in meerdere opzichten
belangrijk en uitzonderlijk voor de
Oude Kerk. Het team breidde uit
met specialisten en de strategie van
gedeelde betekenis kreeg succesvol
vorm: de focus kwam te liggen op een
holistisch beleid, waarbij betekenissen
niet afzonderlijk, maar in verbinding met
elkaar worden benaderd. Deze strategie
leverde nieuwe artistieke vrijheid op. Er
ontstond ruimte voor muziek en geluid
in relatie tot de ruimte en architectuur,
en er werd geëxperimenteerd met een
interhistorische manier van presenteren:
oude meesters naast hedendaagse
kunstenaars. Bezoekers werden op een
nieuwe, persoonlijke manier ontvangen.

brief aan de wethouder betuigden 42
museumdirecteuren steun aan het rode
raam als symbool voor de vrijheid van
kunst en cultuur: ‘We moeten er met
elkaar voor waken dat musea vrijplaatsen
blijven waar grenzen opgezocht worden.
Specifiek die musea die door hun
oorspronkelijke identiteit een bredere
rol vervullen dan alleen hun artistieke
DNA ingeeft, en waar hun oorsprong als
historische plaats omgevormd wordt tot
een plek waarin het debat en de vrijheid
steeds opgezocht moet worden. Het
zijn dit soort plekken die een belangrijk
verschil maken. Zij maken tijdgeest
voelbaar en bespreekbaar. Musea leggen
gevoeligheden bloot die momenteel
leven, en waar we met meerdere stemmen
in vrijheid over kunnen spreken.’
In 2018 programmeerde de Oude Kerk
drie omvangrijke tentoonstellingen
(Fundamenta in de wintermaanden en
Anno in de zomermaanden) en meer
dan 23 publieksactiviteiten, waaronder
11 concerten. Dankzij bijdragen van
talrijke fondsen werd een nieuwe
collectiepresentatie gerealiseerd in zeven
zijruimten – een aantal daarvan werden
voor het eerst opengesteld. Terwijl in
april en mei tentoonstellingen werden
opgebouwd en afgebroken, vonden
tevens omvangrijke onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden plaats. Zo
werd het volledige lichtplan duurzaam
uitgevoerd in ledverlichting en werd
in het hele gebouw een nieuwe
brandmeldinstallatie aangelegd.
Ondertussen werden de zeven zijruimten
geklimatiseerd en klaargemaakt voor
Meer Oude Kerk, de presentatie van
collectie en bruiklenen. Ook werd het
entreegebied vernieuwd en een nieuw
kassasysteem geïmplementeerd. In drie
weken tijd bouwden 20 kunstenaars
het werk van Giorgio Andreotta Calò
op: het interieur van de Oude Kerk
kleurde voor een zomer geheel rood.
De Oude Kerk is niet meer weg te denken
uit de hoofden en harten van het publiek.
Het is een toonaangevende en geliefde

plek waar hedendaagse kunst, erfgoed,
reflectie en muziek samen komen.
Waren het tot 2015 vooral toeristen
die de Oude Kerk bezochten, anno
2018 zijn het vooral Amsterdammers,
buurtbewoners, (rand)stedelingen en
bezoekers uit de provincie die de Oude
Kerk binnenlopen. Vaak komen ze
speciaal vanwege het programma. De
gemiddelde bezoekduur is sinds 2015
gestegen van 23 naar 56 minuten. De
waardering voor de Oude Kerk steeg
met maarliefst twee sterren op Google
Review, waar nu specifiek de audiotour en
de hedendaagse kunst worden genoemd.
Een nieuw team van professionele
publieksmedewerkers draagt bij aan een
sprong voorwaarts in gastvrijheid. Door
vragen te stellen aan onze bezoekers,
weten we steeds beter wat ze beweegt
om naar de Oude Kerk te komen.
Het veelbewogen jaar werd afgesloten
met de opening van The Instrument of
Troubled Dreams, een geluidsinstallatie
die van iedere bezoeker een virtuoos
maakt. Het bespelen van de ruimte,
‘spatial sound’, vormt tevens de basis
voor een nieuw muziekprogramma dat
vormt krijgt met de restauratie van
het Vater-Müller orgel in 2019. Ook
komend jaar blijft het programma in een
dynamische dialoog met steeds nieuwe
kunstenaars en dito publieksgroepen.
In december keken we met het team, de
Raad van Toezicht en het comité Playing
The Cathedral trots terug én vooruit. Er zijn
weinig musea en instituten die met zo’n
klein team zoveel impact teweegbrengen.
De betrokkenheid van medewerkers,
kunstenaars en partners maakt dat
we een programma van uitzonderlijk
hoge kwaliteit kunnen neerzetten. Het
succesvolle jaar 2018 werd dan ook
afgesloten met een diepe buiging richting
al deze mensen.
Jacqueline Grandjean
directeur – bestuurder
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janet cardiff en george bures miller, the instrument of troubled dreams, 23 nov 2018 - 29 apr 2019, fotograaf: maarten nauw

tentoonstellingen 2018

Giorgio Andreotta Calò, Anastasis 		
Aantal bezoekers:
41.727
Fondsen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Italian Council,
Mondriaan Fonds en Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Mediawaarde:
277,544 euro
Sociale-mediabereik:
62.686
Door met speciaal folie beplakte ramen schijnt het rood en roze op de witte muren en de
zwarte vloeren; danst de zon in deze vermomming over de graven.
~ Bianca Stigter voor NRC Handelsblad
					
Meer Oude Kerk
Aantal bezoekers:
25.747 (vanaf opening 5 oktober 2018)
Fondsen:
BankGiro Loterij Fonds, Mondriaan Fonds, VSB Fonds,
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Dioraphte,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam City Walk en
Vrienden van de Oude Kerk
Mediawaarde:
91.762 euro
Sociale-mediabereik:
23.654
Great church to visit in Amsterdam, the audio guide tour was very interesting and the
different art pieces did add a lot to the overall experience. :)
~ Raza Haq Qazi via Google Review

Cardiff & Miller, The Instrument of Troubled Dreams
Aantal bezoekers:
10.704 (deel 2018, vanaf opening 23 november)
Fondsen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fonds 21, Mondriaanfonds, Iona Stichting
en Ludovica Stichting
Mediawaarde:
321.659 euro
Sociale-mediabereik:
45.830
Het is een wonderlijke, haast hallucinerende ervaring om hier achter de piano zelf een
compositie te mogen maken die ook de andere bezoekers van de kerk te horen krijgen.
~Sandra Smallenburg voor NRC Handelsblad

giorgio andreotta calò, anastasis/άνάστασις, 25 mei - 23 sept 2018, fotograaf: maarten nauw
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Christian Boltanski, NA		
Aantal bezoekers (incl. 2017): 39.960
Fondsen:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiro Loterij Fonds,
Fonds 21, Gravin van Bylandt Stichting, Jemi Bloemenwinkel,
Stichting Gifted Art en Stichting Zabawas
Mediawaarde:
293.306 euro
Sociale-mediabereik:
119.834
Christian Boltanski toverde de Oude Kerk om tot een indrukwekkende totaalinstallatie
waarin de vraag centraal staat: wat blijft er na ons leven hier op aarde over? De enorme
zwarte kubussen die lijken op graftomben, de lege jassen op de grafzerken en de
gefluisterde namen van de mensen die hier begraven zijn stemmen tot reflectie.
~ Sophia Zürcher voor Het Parool

christian boltanski, NA
24 november 2017 — 29 april 2018

De tentoonstelling van Christian Boltanski
(Parijs, 1944) kreeg de titel NA. Op de
zerkenvloer ontwierp de kunstenaar een
landschap van tombes – een werk dat een
nieuw perspectief op de architectuur en
op onze voorgangers bood. Bezoekers
werden aangesproken alsof ze al dood
waren, alsof het leven al voorbij was.
Boltanski verhoudt zich in zijn werk altijd
tot de dood: ‘Namen zijn een manier om te
laten zien dat iedereen uniek en belangrijk
is. Wie zijn naam wordt afgenomen,
zoals in de Holocaust gebeurde, wordt
zijn menselijkheid afgenomen. Dan
ben je niemand meer’. Van de 20.000
mensen die in de Oude Kerk begraven
liggen, kennen we 8.000 namen. Tijdens
de tentoonstelling werden deze in een
speciale ‘biechtstoel’ opgelezen door
bezoekers, om vervolgens zachtjes te
worden afgespeeld in het hoogkoor. Dit
was het onderdeel van de tentoonstelling
met het meest locatiespecifieke karakter.
De namen stonden afgedrukt in een boekje
dat iedere bezoeker bij de ingang ontving.
Dit vormde een onderdeel van het werk,
getiteld Les Disparus (de verdwenenen).
Van 55 buurtbewoners leende Boltanski
donkere wollen jassen die hij op de graven
legde. Na afloop van de tentoonstelling
werden de jassen weer bij de eigenaren
teruggebracht. In de doopkapel plaatse
de kunstenaar een netwerk van 158
gloeilampen, lichtende bakens van hoop

christian boltanski, na, 24 nov 2017 – 29 apr 2018, fotograaf: gert jan van rooij

en verwachting voor nieuwe generaties.
Of niet? Elke dag om 12 uur ’s middags
schakelde één gloeilamp uit, tot op de
laatste dag van de expositie alle lichten
waren gedoofd. De tentoonstelling van
Boltanski gebood ons van het leven
te genieten zolang het kan: carpe
diem, want na ons is niets zeker.
NA maakte diepe indruk. De installaties
waren indringend en spraken de bezoeker
letterlijk aan. Meer dan 50 zwarte tombes
van verschillende afmetingen en hoogten
verrezen vanaf de bestaande grafstenen.
Zo ontstond een nieuwe architectonische
laag in de kerk. Daartussen stonden
hommes qui marchent, lopende figuren.
Als je dichtbij kwam, stelden ze je een
vraag: Vertel me, ben je eenzaam? Vertel
eens, waar ben je thuis? De insteek die
Boltanski in de Oude Kerk koos, was
om over de dood heen te kijken en stil
te staan bij het ‘na’. Hoe gaan wij om
met onze voorouders? Hoe herdenken
en gedenken we? In de openings- en
publieksprogramma’s met onder andere
Wintipriesteres Marian Markelo werd bij
deze vragen uitvoerig stilgestaan, voor
een groot en geïnteresseerd publiek.
‘De namen in het hoogkoor lijken steeds
harder gefluisterd te worden. Aldewerelt,
hoor je. Daar zijn er wel twintig van,
van Geertruyde Aldewerelt tot Jacob
Aldewereld met daartussen vijf Pieters
en drie Adriaens. Boltanski laat steeds
opnieuw, in elke installatie, zien hoeveel
mensen er zijn en hoe onmogelijk het is
die allemaal te kennen of te herdenken,
hoe uniek en belangrijk ze ook zijn.’
~ Bianca Stigter over NA in
NRC Handelsblad
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‘Een kerk, zoals de Oude Kerk, is een plek
voor contemplatie. Je brengt hier tijd door.
En naderhand stap je terug de stad in, met
haar auto’s en winkels; terug je leven in.’
~ Christian Boltanski

giorgio andreotta calò, anastasis
25 mei — 23 september 2018

In de zomer van 2018 presenteerde
de Oude Kerk de monumentale
tentoonstelling Anastasis van Giorgio
Andreotta Calò (Venetië, 1979).
De kunstenaar ontwikkelde een
locatiespecifieke installatie: hij plaatste
rode filters voor alle kerkramen en
bracht zo een ingrijpende verandering
teweeg in het interieur van de kerk. Wie
de kerk binnenliep, kwam in een zee van
rood licht terecht – een onvergetelijke
ervaring. ‘s Avonds scheen het rode licht
naar buiten, zich voegend bij het rode
schijnsel van de talrijke bordelen en
peeskamers rondom de kerk. Een zomer
lang leefde de kerk mee met licht en
donker; binnen en buiten circuleerden
om elkaar heen, op het ritme van de zon.
Een onderdeel van Anastasis was een
fotografisch proces: Calò zette de kerk
in als gigantische camera obscura, en
maakte gedurende de tentoonstelling
directe impressies op fotografisch
papier van het enige overgebleven
katholieke glas-in-loodvenster, Mariaglas. Het rode licht beschermde het
nog niet ontwikkelde beeld en schiep
dezelfde condities als een donkere
kamer: de kerk functioneerde zo een
zomer lang als studio en doka. Op de
laatste dag van de tentoonstelling
werd een permanent rood raam in
de Heilig Grafkapel onthuld.

silence #12, zeno van den broek, 1 juni 2018, fotograaf: maarten nauw

Met het rode licht bracht Calò de
rooms-katholieke beeldtaal terug in het
gebouw, als een flashback naar de tijd
van vóór de Alteratie. Hij reflecteerde
op de beeldenstorm van 1566 en de
ommekeer in religieus denken. Als
gevolg van de Alteratie gingen katholieke
parochiekerken en kapellen over in
handen van de protestanten en kregen
ze nieuwe namen. Sindsdien staat de
oudste parochiekerk van de stad, de Sint
Nicolaaskerk, bekend als de Oude Kerk.
‘Door met speciaal folie beplakte ramen
schijnt het rood en roze op de witte muren
en de zwarte vloeren; danst de zon in
deze vermomming over de graven.’
~ Sandra Smallenburg over
Anastasis voor NRC Handelsblad
Internationale samenwerking
Tijdens Anastasis werd een bijzondere
samenwerking gerealiseerd met de
Italiaanse staat. Via het Italian Council
werd een aanvraag ingediend die werd
toegekend bij wijze van kunstenaarsprijs.
De gesprekken verliepen in Rome tussen
Jacqueline Grandjean en Federica
Galloni, directeur van het Italian Council.
Uiteindelijk hebben de Nederlandse staat
en de Italiaanse staat beide 77.000 euro
bijgedragen aan het project. Een deel van
Calò’s werk reist door naar Milaan, waar
het in 2019 wordt getoond in het Triënnale
Museum. De publicatie van het project
wordt gelanceerd in beide landen. De
contacten met de Italian Council leidden
tot een introductie van Grandjean bij Emily
Pethick, directeur van de Rijksakademie
voor beeldende kunsten. Tijdens een
lunch op de Nederlandse ambassade in
Parijs, waar Grandjean moderator was,
ontstond het inzicht dat een duurzame
samenwerking tussen de Oude Kerk en de
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‘Anastasis gaat een verbinding aan met
de zichtbaarheid van afwezige beelden.
In zekere zin verwijst deze afwezigheid
ook naar andere plaatsen in de wereld
waar beeldenstormen plaatsvonden, zoals
Palmyra en Afghanistan. Anastasis is een
historische reflectie op iconoclasme en
gaat een dialoog aan met een bredere
hedendaagse context.’
~ Giorgio Andreotta Calò

Rijksakademie in het belang is van beide
instellingen. De Rijksakademie leverde
een bijdrage aan het fotografische werk
dat Calò ontwikkelde voor Anastasis.
Dit bewijst eens temeer hoe belangrijk
samenwerking en uitwisseling zijn tussen
instituten onderling. De samenwerking
met het Italian Council kan worden
voortgezet zodra de Oude Kerk weer
een Italiaanse kunstenaar uitnodigt.
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giorgio andreotta calò, anastasis/άνάστασις, 25 mei - 23 sept 2018, fotograaf: maarten nauw

cardiff & miller, the instrument of troubled dreams
21 november 2018 — 29 april 2019

Op 21 november opende in het
hoogkoor van de kerk The Instrument
of Troubled Dreams van het Canadese
kunstenaarsduo Janet Cardiff (Ontario,
1954) en George Bures Miller (Alberta,
1960). De tentoonstelling bestond uit
een minimale maar effectieve ingreep die
de bezoeker overspoelde met geluiden.
Het zeven eeuwen oude bestaan van de
Oude Kerk vermengde zich met het hier
en nu, en er ontstond een aangrijpend
moment in het bewustzijn van het oudste
gebouw van Amsterdam. Bezoekers
werden uitgenodigd plaats te nemen
achter een zogenaamd mellotron. Deze
voorloper van de sampler uit de jaren 1980
werd door de kunstenaars omgebouwd
tot een surround geluidsinstallatie
waarbij 28 speakers de ruimte opnieuw
vormgeven. Alle 72 toetsen van het
mellotron waren geprogrammeerd
om een geluidseffect of een vocaal of
instrumentaal nummer af te spelen.
The Instrument of Troubled Dreams
draaide om een speciaal voor de Oude
Kerk gecomponeerd verhaal waarin
gesproken woord, gevonden geluiden en
muziek (onder andere Sweelinck gespeeld
op het Vater-Müller orgel en de Sweelinck
Cantorij van de Oude Kerk Gemeente
Amsterdam) de ingrediënten vormden.
Veel geluiden werden in de maanden voor
de opening opgenomen in en rondom

janet cardiff en george bures miller, the instrument of troubled dreams, 23 nov 2018 – 29 apr 2019, fotograaf: maarten nauw

de Oude Kerk: het water, de wind,
klokgelui, het kraken van de zoldering.
Al spelend creëerden bezoekers zelf
een filmische omgeving, wat de ervaring
van de kerk ingrijpend veranderde.
Herinneringen, onvoorspelbaarheid, en
het mysterie van de techniek speelden
een rol in de totstandkoming van deze
tijdelijke soundtrack voor de ruimte.
Het geluidskunstwerk leende zich
goed als onderwerp van een podcast. In
samenwerking met Tjitske Mussche van
Radiomakers Desmet werd een driedelige
serie ontwikkeld. Hierin vertellen Janet
Cardiff en George Bures Miller meer
over de totstandkoming van het werk,
maar ook over hun leven als echtpaar
en kunstenaarsduo, over de opwarming
van de aarde en de architectuur van de
Oude Kerk. De podcast werd uitgezonden
tijdens Nooit Meer Slapen, NPO Radio 1,
en bereikte meer dan 50.000 luisteraars.
De Oude Kerk is een cultuurhistorisch
beladen plek. Uiteenlopende
betekenissen bestaan hier naast
elkaar: van oudste gebouw van de stad,
godshuis, stadsarchief, begraafplaats en
stilteplek tot museum en toonaangevend
muziekpodium. Het zijn mensen die de
Oude Kerk haar betekenis geven. Met The
Instrument of Troubled Dreams werd
dit principe concreet gemaakt.
‘A dog barks somewhere, horse hooves
trot past, a cello plays two chords. The
sound of a medieval chorus accompanies
the church organ in the hallowed
space of Amsterdam’s oldest building,
transfiguring its ceilings, seeming to
raise the soaring roof even higher.’
– Teresa Retzer over The Instrument
of Troubled Dreams voor ArtReview
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‘Het gaat om die tinteling die je
langs je ruggengraat voelt als je
iets interessants aan het doen bent.
Wanneer je bepaalde toetsen tegelijk
aanslaat en iets totaal onverwachts
krijgt, kan dat een onverklaarbare
emotionele reactie oproepen. Ik hoop
altijd dat ons werk mensen zoiets kan
laten voelen.’ ~ George Bures Miller

meer oude kerk
5 oktober 2018 — heden

meer collectie. De collectie, bestaande
uit circa 2.600 objecten en zo’n 100
schilderijen en prenten, is te zien in een
nieuwe opstelling én kan online ontdekt
worden. In de zijruimten is plaats gemaakt
voor bruiklenen van historisch belang en
voor werk van hedendaagse kunstenaars.
meer identiteit. De Oude Kerk is een
godshuis, een begraafplaats en een
museum. Voor velen geldt het als
pars pro toto voor de oorsprong van
de stad. Een nieuwe audiotour gidst
langs kunstschatten en zoomt in op
persoonlijke verhalen die daaraan
verbonden zijn. Er is voor het eerst een
catalogus uitgebracht met (kunst)historische verhalen, verkrijgbaar in
de gloednieuwe museumwinkel.

Meer Oude Kerk speelt een belangrijke
rol bij de positionering van de Oude
Kerk als museum. Daarbij vertelt het
op een persoonlijke, menselijke wijze
de veelzijdige geschiedenis van de
ontwikkeling van het religieuze, stedelijke
en culturele leven in een groeiende
wereldstad. Meer Oude Kerk versterkt
de programmering door de collectie te
ontsluiten en tijdelijk te verrijken met
internationale bruiklenen. Zo worden de
verborgen verhalen van het oudste gebouw
van de stad blootgelegd. Meer Oude Kerk
is een laagdrempelige en inhoudelijk
krachtige museumervaring. Het vormt de
humuslaag voor eigentijdse interventies
en interpretaties van de Oude Kerk en haar
collectie door hedendaagse kunstenaars.
meer hedendaags. In de ruimtes
worden niet alleen collectiestukken
gepresenteerd, maar ook hedendaagse
werken gerealiseerd. Hiervoor werden
werken aangekocht van Mischa de
Ridder (Alkmaar, 1971), Guido Geelen
(Thorn, 1961) en Niek Kemps (Nijmegen,
1952). Hun werk verrijkt de collectie
doordat het een dialoog aangaat met de
geschiedenis van de Oude Kerk, en zo
interhistorische verbanden legt tussen
het verleden, het heden en de toekomst.

meer zien en ervaren. Een compleet
nieuw en duurzaam verlichtingssysteem
beweegt mee met de natuurlijke
lichtinval. Het werpt letterlijk nieuw
licht op het gebouw en de collectie.
meer museum. Een nieuwe, museale basis
is toegevoegd aan de programmering.
Kunsthistorici en historici werken samen
aan collectiepresentaties en publicaties.

meer oude kerk, sinds 5 okt 2018, fotograaf: fabian landewee
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Meer Oude Kerk was een ambitieus
project: doel was om het museum op de
cultuurhistorische kaart van Nederland
te zetten en de bezoekerservaring van de
collectie te optimaliseren. Op 5 oktober
2018 opende Meer Oude Kerk, met in
totaal 155 m2 extra tentoonstellingsruimte:
de Kerkmeesterskamer, de Librije, de
IJzeren Kapel, de Spiegelkamer, de
Bibliotheek, de Collegekamer en de
Heilig Grafkapel.

publieksprogramma 2018

Rondom de tentoonstellingen en de
opening van Meer Oude Kerk werd
een omvangrijk publieksprogramma
georganiseerd. Hieronder volgt een
overzicht van performances, lezingen,
concerten, filmvertoningen en andere
activiteiten die in 2018 plaatsvonden.
come closer
februari, maart en april
Come Closer is een terugkerend publieks
programma dat wordt samengesteld
met Radna Rumping. Het programma
reageert op de tentoonstellingen en de
vragen die de kunstenaars oproepen,
en heeft een fluïde format. De opzet
is multidisciplinair, waarbij beeldend
kunstenaars, musici, wetenschappers én
bezoekers het programma maken. Come
Closer brengt mensen nader – nader tot
elkaar, maar ook tot de tentoonstelling
en de Oude Kerk. Dat gebeurt niet
door de tentoonstelling uit te leggen,
maar door een ervaring te creëren
die er een diepere laag aan toevoegt.
Ook vormt Come Closer een platform
voor jonge makers met uiteenlopende
achtergronden. Met de programma’s
activeren ze hun achterban, zodat de
Oude Kerk tijdens deze avonden steeds
nieuwe doelgroepen kan verwelkomen.
Bij de tentoonstelling van Boltanski
kreeg Come Closer de vorm van een
reeks intieme ceremoniën. Tijdens de
avonden werden bezoekers diepgaand
geïnformeerd over het gedachtengoed
van NA en werd ingegaan op thema’s uit
Boltanski’s werk, zoals vergankelijkheid
en persoonlijke mythevorming. Er
werd stilgestaan bij onderwerpen
die onze aandacht verdienen, maar
niet altijd een plek in het collectieve
geheugen hebben verworven.

Tijdens Come Closer #1 op 16 februari
stond Netochka Nezvanova centraal: een
berucht online personage dat midden
jaren negentig bekend stond als ‘The
Most Feared Woman on the Internet’.
Deze mysterieuze en onberekenbare
provocateur leek van de ene op de andere
dag van de aardbodem verdwenen. Met
bijdragen van Josephine Bosma, Martijn
van Boven, David Gauthier, Geert Lovink en
Damon Zucconi werd de geest opgeroepen
van deze ‘internet troll’ avant la lettre.
Come Closer #2 vond plaats op 16
maart. De avond was een eerbetoon
aan rapper en filosoof Notorious B.I.G.
alias Biggie Smalls. Op zijn iconische
hiphopalbums Ready To Die (1994)
en Life After Death (1997) spreekt hij
over de deugd en de ondeugd van het
sterven en de daarmee samenhangende
complexiteiten. Milone Reigman en Amal
Alhaag namen de albums als uitgangspunt
en nodigden verschillende liefhebbers,
vrienden en vreemden uit om deel te
nemen aan een ritueel voor de levenden
en de doden. Zo onderzochten ze onze
vergankelijkheid en de rol van het sterven
in een samenleving die de aanwezigheid
van de dood afwijst en uitwist.
Op 27 maart stond Come Closer #3
in het teken van de Crying Violet: een
uitgestorven bloem die symbool stond
voor zuiverheid, welwillende wildheid
en een fris begin. De kunstenaars van
‘Radical Cut-Up’, een interdisciplinaire
masteropleiding aan het Sandberg
Instituut, brachten de bloem op
symbolische wijze tot leven doormiddel
van happenings en interventies onder
leiding van Fabian Reichle. Dankzij
beeld, geluid en geur kon het publiek
kennismaken met de Crying Violet.
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Ook werd de rol bevraagd die mensen
spelen bij de vernietiging van de natuur.
Come Closer #4 vond plaats op 28 april.
Deze laatste in de reeks ceremonieën
draaide om muzikant, dichter, schrijver
en filosoof Sun Ra (1914-1993).
Hij zette op geheel eigen wijze de
wereldgeschiedenis naar zijn hand en
creëerde zo een nieuwe mythologie voor
de toekomst. Architect Arna Mačkić,
wiens denk- en werkwijze gevormd is
door Sun Ra, liet het publiek kennismaken
met diens inspirerende gedachtegoed.
silence
iedere eerste vrijdag van de maand
De Oude Kerk is in de vroege ochtend een
bijzondere oase in de stad, terwijl de zon
opkomt achter de hoge kerkvensters.
Ook in 2018 klonk er tijdens de vroege
uren het muziekprogramma Silence, een
contemplatief tegengeluid in de hectische
binnenstad. Iedere eerste vrijdag van de
maand stroomt de kerk om 8 uur vol met
zo’n 100 trouwe Silence-fans. Curator
Jacob Lekkerkerker stelt voor hen een
locatiespecifiek concert samen, waarbij
hij een componist of musicus uitnodigt
te reageren op de tijdelijke installaties
van hedendaagse kunstenaars die op dat
moment te zien zijn in de kerk. Tijdens
een korte introductie wordt het publiek
meegenomen in de overwegingen van
de curator. Vervolgens klinkt er een
uur muziek, waarna bezoekers hun
weg vervolgen, het hectische leven van
alledag tegemoet. Silence werd in korte
tijd een succes en is niet meer weg te
denken uit de Oude Kerk. Het Parool
roemde Silence als ‘de meest wonderlijke
concertserie van het westelijk halfrond.’
In 2018 droegen de volgende musici bij
aan een van de tien concerten: Yannis
Kyriokides, Diamanda Dramm, Gareth
Davis, Franck Krawczyk, Klaartje
van Veldhoven, Zeno van den Broek,
Cressida Sharp, Sophia Patsi, Kaspar
Kröner, Joao de Moreira, Matthew
Baker, Oene van Geel, Wolter Wierbos,
BJ Nilsen en Claire M Singer.

filmavond:
no home movie – chantal akerman
14 januari 2018
Op 14 januari werd een van Christian
Boltanski’s favoriete films vertoond:
Chantal Akermans Tout sur ma mère
(No Home Movie) uit 2015. Akerman was
een Belgische filmregisseur, actrice,
auteur, producent en componist. Ze
wordt gezien als een van de belangrijkste
filmvernieuwers van de vorige eeuw.
In haar films onderzoekt ze begrippen
als identiteit, politiek, ruimte en tijd,
seksualiteit en religie. Tout sur ma
mère (No Home Movie) is de laatste
film die Akerman maakte voordat
ze in 2015 een einde aan haar leven
maakte. De film vertelt het verhaal
van haar moeder, de Shoah en de
herinneringen aan wat erna kwam.
vriendenactiviteit:
op spooktocht in de oude kerk
22 februari 2018
Voor de Vrienden van de Oude Kerk
werd een speciale avond georganiseerd.
Journalist en schrijver Corrie Verkerk
vertelde over wat er ’s avonds laat gebeurt,
wanneer de kerk dicht en donker is: de
spookverhalen van de Oude Kerk. De avond
vond plaats tijdens de tentoonstelling NA.
performance en boeklancering
germaine kruip: works 1999 - 2017
10 april 2018
Op 10 april vond in de Oude Kerk een
boeklancering plaats: Germaine Kruip:
Works 1999-2017, de eerste monografie
van Germaine Kruip (Castricum, 1970). Het
boek werd gepubliceerd door boekhandel
en uitgever Walther König en geredigeerd
door Krist Gruijthuijsen (directeur KW
Institute for Contemporary Art, Berlijn).
Het bevat een chronologisch overzicht van
het werk van Kruip, vergezeld door essays
van Anna Gritz, Stephanie Bailey en Eva
Wittocx. De Oude Kerk toonde in de winter
van 2015-2016 haar tentoonstelling
Geometry of the Scattering en is sindsdien
nauw betrokken bij Kruips oeuvre. De
monografie bevat meerdere installatiefoto’s uit de spraakmakende tentoonstelling.
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De avond werd ingeluid en afgesloten met
de performance Rhombus, waarvoor een
geometrisch sculptuur bespeeld werd als
een muziekinstrument. Met de rhombus
– een ruitvorming object bestaande uit
twee samengevoegde triangels – werd
het muziekstuk Silver Streetcar for
the Orchestra ten gehore gebracht.

franck krawczyk: finissage
christian boltanski – na
29 april 2018
Christian Boltanski’s NA werd afgesloten
met een uitvoering van een stuk dat Franck
Krawczyk (Maisons-Lafitte, 1969) speciaal
componeerde voor de tentoonstelling.
Terwijl het publiek door de kerk dwaalde,
net als in vroegere eeuwen, klonk de
muziek uitgevoerd door vier zangers,
dertien cellisten en een sopraan. Krawczyk
werkt al jaren samen met Boltanski. Voor
NA componeerde hij het tweeluik VOOR
/ NA. VOOR klonk tijdens Silence op
6 april om 8 uur in de ochtend. In NA
stond de compositie Lamento centraal,
afgewisseld met de compositie NADA
en twee bewerkte stukken van Franz
Liszt. Ten slotte klonk Liebestod uit
Wagners opera Tristan en Isolde, waarin
Isolde treurt om haar overleden man.

nicolás jaar, artist-residency, 15 – 21 okt 2018, fotograaf: dirk kome

Op 21 juni organiseerde de Oude Kerk
het symposium The resurrection of the
lost image. Centraal stond de invloed
van iconoclasme. Samen met het
publiek werden nieuwe perspectieven
geschetst op de betekenis van beelden
in artistieke en religieuze contexten.
Ook hedendaagse beeldenstormen,
zoals die in Syrië, kwamen aan de
orde. Er werd stilgestaan bij vragen
over de relatie tussen Calò’s werk en
architectuur, religie en onze tijd.
De middag werd gemodereerd door
Jacqueline Grandjean. Calò kwam zelf
uitgebreid aan het woord over zijn werk,
waarna presentaties volgden van experts
uit de kunst en liturgie. Prof. Dr. Marcel
Barnard besprak de thematiek vanuit
een theologisch perspectief en stond
stil bij de betekenis van de kleur rood
in religieuze context. Dr. Marc de Kesel
ging in op het afbeelden van god en de
filosofische vraagstukken die daarbij
worden opgeroepen. Dr. Lieke Wijnia
bood een kunsthistorische blik op de
relatie tussen kerken en musea. Het
symposium was een succes: de opkomst
was hoog en er vond een vruchtbare
uitwisseling van ideeën plaats.
anastasis:
zonsondergang en artist tours
29 juni - 21 september 2018
In de zomermaanden bleef de Oude Kerk
iedere vrijdag open tot zonsondergang.
Zo konden bezoekers Anastasis ook
ervaren in het zinderende licht van
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humans of the oude kerk
26 april 2018
Jacob Beeldsnyder en Ida Pierson-Oyens
leefden in het Amsterdam van ruim twee
eeuwen geleden en werden begraven in de
Oude Kerk. Op 26 april deelde Gijs Stork
het levensverhaal van zijn achter-achterachter-grootmoeder en nam Jennifer
Tosch bezoekers mee in het verhaal van
de enige tot slaaf gemaakte die hier een
steen heeft. Twee persoonlijke indrukken
van mensen die hun sporen nalieten in
onze stad. Waar kwamen ze vandaan? Wie
lieten ze achter? En hoe komt het dat we
vandaag nog weten wie ze zijn? Aanleiding
was de tentoonstelling NA van Christian
Boltanski, die stilstond bij de invloed
van collectieve herinneringen.

symposium:
the resurrection of the lost image
21 juni 2018
Op 23 augustus 1566 werd de Oude
Kerk overvallen door de beeldenstorm.
De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar:
de lege plekken op de pilaren in het
koor herinneren aan de jaren voor de
Reformatie. Kunstenaar Giorgio Andreotta
Calò ging met zijn tentoonstelling
Anastasis in op deze geschiedenis en
veranderde het licht van calvinistisch
blauwgrijs naar katholiek rood.

de ondergaande zon door de rode
ramen. Op meerdere avonden waren
de kunstenaar en de directeur van de
Oude Kerk aanwezig om de installatie in
relatie tot de tweeledige geschiedenis
van de kerk toe te lichten. Ruim 600
bezoekers bezochten de Oude Kerk tijdens
deze opengestelde zomeravonden.

gedachtewisseling
glasraam heilig grafkapel
23 september 2018
Op 23 september werd een nieuw
mondgeblazen glasvenster onthuld in
de Heilig Grafkapel. Het werk vormt de
synthese van de installatie Anastasis die
Giorgio Andreotta Calò in de Oude Kerk
realiseerde. De Heilig Grafkapel werd
in 1515 gebouwd naar het voorbeeld
van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.
In de ruimte is een baldakijn te zien,
een gedecoreerd tussenplafond. In de
zestiende eeuw stond er een beeldengroep
onder die het moment afbeeldde
waarop Christus van het kruis wordt
gehaald. Deze beeldengroep verdween
tijdens de beeldenstorm. Het baldakijn

in plaats van veroordelen, een jonge
architect vertelde over zijn fascinatie voor
materialen en het maakproces dat hier zo
zichtbaar is. De ‘bekentenissen’ volgden
elkaar in snel tempo op, en duurden ieder
5 minuten. Enigbokan wilde aantonen dat
erfgoed bestaat door de betekenis die
mensen eraan toekennen. Die betekenis
staat niet vast, maar is pluriform en
meerstemmig. Naar elkaar luisteren
vormt een belangrijk aspect van erfgoed.

opening meer oude kerk:
boekpresentatie
5 oktober 2018
Naar aanleiding van onderzoek naar
de collectie en zijruimten verscheen
tijdens de opening van Meer Oude Kerk
een publicatie over de geschiedenis van
de Oude Kerk. De tijdelijke terugkeer
van kerkschatten waaronder de
zilveren monstrans uit 1549 vormde de
aanleiding tot een samenwerking met
het genootschap Amstelodamum. Vanuit
verschillende vakdisciplines belichten
auteurs in de publicatie uiteenlopende
facetten van de geschiedenis van
de Oude Kerk: het gebouw, haar
functies, kerkschatten, muziek en
gebruikers. Het boek De Oude Kerk van
Amsterdam werd tijdens de opening
van Meer Oude Kerk gepresenteerd
in het bijzijn van ruim 350 mensen.

residency nicolás jaar
15 - 21 oktober 2018
Van 15 tot 21 oktober werkte Nicolás
Jaar (New York, 1990) in de Oude Kerk
aan een nieuwe compositie. Gedurende
zijn verblijf in Amsterdam bestudeerde
hij de ruimtelijke kwaliteiten en de
akoestiek van het eeuwenoude monument,
waarbij hij speciale aandacht besteedde
aan de twee orgels. Het onderzoek
vond plaats ter voorbereiding van een
nieuwe compositie die voor het eerst
zal worden uitgevoerd tijdens het
evenement Playing the Cathedral op
11 mei 2019. Jaar analyseerde de
klank en akoestiek van de Oude Kerk
intensief. Een week lang improviseerde
hij voor en na openingstijd. Om nog
beter vat te krijgen op de sfeer in de
Oude Kerk bleef hij er zelfs overnachten.
Uiteindelijk verliet Jaar de kerk met meer
dan 100 uur aan geluidsmateriaal.

adeola enigbokan - testimonials
5 oktober 2018
Kunstenaar en stedenbouwkundige
Adeola Enigbokan baseert haar
onderzoeksmethode op theorieën
en methodes uit de eco-psychologie,
antropologie en stedenbouw. Op 5 oktober
kwamen in een door haar gecureerd
programma verschillende mensen aan het
woord over hun band met de Oude Kerk;
een man uit Afghanistan vertelde over zijn
identiteit als Amsterdammer, een man
uit de kerkgemeente vertelde over een
persoonlijke crisis waarbij hij troost vond
in de kerk, een buurtbewoonster vertelde
over haar vriendin die verslaafd was, en
hoe ze door het zien van een kunstwerk
in de Oude Kerk is gaan accepteren
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Samen met Nicolás Jaar verbleef ook
het collectief Children of the Light een
week lang in de kerk: een kunstcollectief
van Christopher Gabriel (Oslo, 1980) en
Arnout Hulskamp (Amsterdam, 1978).
Ze analyseerden de lichtinval van de kerk
en voerden testen uit met uiteenlopende
materialen. De kunstenaars werkten
aan een autonoom nieuw werk dat in de
vroege zomer van 2019 te zien zal zijn.
museumnacht
3 november 2018
Op 3 november stelde de Oude Kerk voor
Museumnacht haar deuren open tot 2
uur ‘s nachts. De Oude Kerk kiest voor
diepgang in plaats van voor spektakel

tijdens deze nacht. Speciaal voor N8 |
Stichting Museumnacht Amsterdam
presenteerde de Oude Kerk de nieuwe
experimentele compositie van Zeno van
den Broek (Rotterdam, 1982). Van den
Broek zocht tijdens deze performance
naar de natuurlijke frequenties van de
Oude Kerk. Hierbij baseerde hij zich op
de compositie I Am Sitting In a Room
(1969) van Alvin Lucier (New Hampshire,
1931), waarbij een tekst net zo lang
werd opgenomen en afgespeeld tot
er abstracte klanken overbleven. In
de Oude Kerk werd deze methode op
kathedrale schaal toegepast, met vier
live muziekmomenten. Naarmate de
nacht vorderde, abstraheerde de klank
en werd het 700 jaar oude geheim van de
akoestiek van de Oude Kerk ontvouwd.
Met meer dan 800 bezoekers was
Museumnacht 2018 een groot succes.
artist talk cardiff & miller
24 november 2018
Tijdens Amsterdam Art Weekend (22 - 25
november) ging Jacqueline Grandjean
in gesprek met Janet Cardiff over de
geluidsinstallatie The Instrument of
Troubled Dreams. De centrale vraag
was hoe geluid en ruimte met elkaar
verbonden zijn. Cardiff gaf aan dat de
akoestiek van het gebouw de doorslag
gaf om locatiespecifiek werk te maken
voor de Oude Kerk: geluid verandert de
perceptie van architectuur. Het gesprek
eindigde met een interactieve sessie
waarbij het publiek werd uitgenodigd
na te denken over de sculpturale
kwaliteit van geluid: hoe kunnen we een
geluidsinstallatie fysiek waarnemen?
In het kader van de strategie van gedeelde
betekenissen oriënteerde de Oude
Kerk zich ook in 2018 op co-creatie en
samenwerking. De kerk is een pars pro
toto voor een alsmaar verschuivend
tijds- en wereldbeeld. De visie gaat niet
uit van een klassieke, objectgerichte
benadering, maar van het streven om
kunst te presenteren in relatie tot
de maatschappelijke context waarin
zij ontstaat. Daarom ontwikkelde de
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public art amsterdam:
roos van rijswijk
14 september 2018
In de zomer van 2018 bundelde de
Oude Kerk de krachten met tien
toonaangevende kunstinstellingen om
de rijkdom te tonen van de publieke
ruimte in Amsterdam. De Oude Kerk
en de tentoonstelling Anastasis waren
onderdeel van de manifestatie Pay
Attention Please!. Schrijver Roos van
Rijswijk (Amsterdam, 1985) schreef
voor Public Art Amsterdam het gedicht
Monument voor de dagjesmens. Hoe
vluchtig het beruchte toerisme op de
Wallen ook mag zijn, het maakt net zo
goed deel uit van de omgeving als kerk,
kunst, grachten en historische panden.
Op 14 september droeg Van Rijswijk het
gedicht voor in de Oude Kerk. Ook las
ze fragmenten voor uit haar werk over
de stad en deelde ze werk van andere
schrijvers. Deze intieme voorstelling werd
door 15 poëzieliefhebbers bijgewoond.

verwijst nu naar de afwezigheid ervan.
Op 23 september konden bezoekers
de permanente installatie van Calò
in de Heilig Grafkapel voor het eerst
bezichtigen. De kerk was die dag gratis
toegankelijk en directeur Jacqueline
Grandjean was aanwezig om de ruim
500 bezoekers uitleg te geven. Na de
onthulling van het raam vond er een
vesperdienst plaats in samenwerking met
de Oude Kerk Gemeente Amsterdam.

co-creatie en
samenwerking

oude kerk x public art amsterdam
De Oude Kerk staat open voor gesprek met
uiteenlopende partijen over kunst, erfgoed
en de directe omgeving. Het gebouw staat
middenin een van de meest interessante,
geliefde maar ook omstreden delen van
Amsterdam. Daarom is het denken over
de eigen positie binnen de stedelijke
omgeving van het Amsterdamse centrum
van groot belang voor de Oude Kerk.
Het gebied is een belangrijke plek voor
zowel bezoekers als bewoners van
de stad. De Oude Kerk streeft ernaar
de uiteenlopende ideeën die hierover
bestaan, actief te adresseren en kritisch
te benaderen in de programmering. Een
voorbeeld hiervan is de serie Gesprek met
de Stad die iedere zomer in het gebouw
plaatsvindt. Tijdens dit gesprek komen
onderwerpen aan bod die de buurt, stad
en omgeving van de Oude Kerk aangaan.
Deelname aan Public Art Amsterdam
biedt de Oude Kerk de kans om dieper
over dit soort zaken in gesprek te gaan,
en haar positie op stadbreed niveau te
onderzoeken. De Oude Kerk nam daarom
in 2018 deel aan de pilotmanifestatie
Pay Attention Please!, een bottomup samenwerkingsverband van 11
kunstinstellingen verdeeld over zes
stadsdelen. Public Art Amsterdam
presenteerde een manifestatie over de
openbare ruimte van Amsterdam, met
tentoonstellingen, thematische routes

silence #9, yannis kyriakides, 2 feb 2018, fotograaf: maarten nauw

en evenementen. Amsterdam is een
stad die permanent verandert, een stad
vol idealen en ideeën, ontwerpen en
obstakels, doelen en decepties. Het is een
ruimte in beweging. Samen met Stedelijk
Museum Amsterdam, Stichting NDSMWerf, CBK Zuidoost, De Appel, Framer
Framed, GET LOST- art route, LAPS/
Gerrit Rietveld Academie, Frankendael
Foundation, P/////AKT en TAAK onderkent
de Oude Kerk het belang van kunst in het
publieke domein dat constant in beweging
is. Het doorlopende gesprek tussen
deze instellingen is geënt op gedeelde
interesse voor de vorming van publieke
ruimte in de stad. Gezamenlijk vragen wij
ons af op welke manier wij, Amsterdamse
culturele instellingen, kunnen bijdragen
aan de (her)vorming en de beleving van
de stad. Hoe kunnen we de beeldende
rijkdom die Amsterdam herbergt,
ontsluiten voor een breder publiek?
Na de succesvolle pilotmanifestatie Pay
Attention Please! hebben de partners
besloten de samenwerking voort te
zetten en uit te bouwen. Aan de hand
van onderzoek kunnen we de in 2018
opgedane ervaringen toetsen aan
internationale best practices en ideeën
over dergelijke samenwerkingsverbanden.
In 2020 presenteren we een formeel,
inhoudelijk en communicatief nog sterker
programma waarin de rol van kunst in de
stad voor het voetlicht wordt gebracht.
oude kerk x de waag
Hoewel het verleden in de Oude Kerk
overal aanwezig is, blijven delen
onzichtbaar. Zo is alleen fragmentarisch te
ervaren hoe de inrichting eruitzag toen de
kerk nog katholiek was. Vanuit de behoefte
om meer van het verborgen verleden met
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Oude Kerk verschillende initiatieven
binnen het culturele netwerk van de
stad. Doel is een brede en diverse groep
makers, bezoekers en deskundigen te
betrekken bij het toevoegen van nieuwe
pagina’s aan de (kunst)geschiedenissen
die vandaag de dag ontstaan.

bezoekers te delen, startte de Oude Kerk
in samenwerking met Waag Society het
project Mixed Reality @ Oude Kerk. We
onderzochten welke toepassingen van
mixed reality kunnen worden ingezet
voor een betekenisvolle ervaring van
cultureel erfgoed. En hoe we door nieuwe
technieken het erfgoed letterlijk met
andere ogen kunnen bekijken. Bezoekers
kregen tijdens een van deze experimenten
een bril op die via holografische techniek
de tijdens de beeldenstorm verdwenen
apostelbeelden in het hoogkoor en het
altaarstuk van Jacob van Oostsanen
(Noorderlijke Nederlanden, ca. 1470)
zichtbaar maakten: een bijzondere en
verrijkende ervaring. De uitkomsten van
het onderzoek worden gebundeld in
een publicatie die verschijnt in 2019.
oude kerk x amsterdamse musea
Alle Amsterdamse musea hebben te
maken met het vraagstuk van culturele
diversiteit. Ieder museum gaat daar op
eigen wijze mee om, maar de kracht van
verbinding kan zorgen voor een grotere
impact. De Oude Kerk nam binnen de
overlegstructuren Samenwerkende
Amsterdamse Musea (SAM) en Overleg
Amsterdamse Musea (OAM) het
initiatief om te onderzoeken hoe musea
gezamenlijk een belangrijk verschil
kunnen maken op het gebied van culturele
diversiteit. Sinds 2018 staat het OAM
bij elke vergadering stil bij manieren
waarop musea en instellingen culturele
diversiteit kunnen vormgeven. Telkens
wordt een best practice vanuit een
van de deelnemende partijen aan tafel
geponeerd, gevolgd door een discussie.
oude kerk x culturele partners op de wallen
Het door de Oude Kerk opgerichte
consortium Culturele Partners op de
Wallen staat voor een versterking van
de culturele waarden van de buurt.
De partners (waaronder De Waag,
Mediamatic, W139, Ons’ Lieve Heer Op
Solder, Vriend van Bavinck en Museum
Het Rembrandthuis) zijn actief en in de
buurt geworteld. Culturele Partners op
de Wallen organiseert een ontwerplab

met een maximale betrokkenheid van
bewoners en werkers in het gebied.
Zo ontstaat een alternatief voor de
jarenlang volgehouden cyclus van
onderzoek, planvorming, draagvlak,
beleid. Is het mogelijk de buurt de ruimte
te geven om gezamenlijk een ontwerp
voor de publieke ruimte te creëren?
oude kerk x interhistorische coalitie
De Oude Kerk vormt samen met Museum
Van Loon, Castrum Peregrini en de
Reinwardt Academie de interhistorische
coalitie. Bij al deze instellingen
vormt de verbintenis tussen heden
en verleden een belangrijk onderdeel
van het profiel. De coalitie draagt
jaarlijks een jonge kunstenaar voor
om in aanmerking te komen voor de
3Package Deal: een samenwerking van
het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK) en Bureau Broedplaatsen (BBp),
waarbij internationaal toptalent een jaar
lang betaalbare woon- en werkruimte
plus een ontwikkelbudget van 22.500
euro ontvangt. Vijftig gerenommeerde
Amsterdamse (kunst)instellingen nemen
aan het programma deel, waarbij ze de
kunstenaars begeleiden en hun netwerk,
kennis en podia beschikbaar stellen.
In 2018 werkte de Oude Kerk samen
met de IJslandse kunstenaar Smári
Rúnar Róbertsson (Vestmannaeyjabær,
1992). Zijn werk gaat vaak over
locatiespecifieke fenomenen
of fundamentele architecturale
kenmerken. Momenteel werkt hij aan
een interventie waarbij de klok van het
orgel van de Oude Kerk de hoofdrol
speelt. De coalitie roemt de manier
waarop toeval en tijd een belangrijke
rol spelen in het werk van Róbertsson:
‘De grenzen die ons het idee van
afgebakende tijd geven zijn voor hem
niet interessant. Liever rekt hij deze op.’
Voor 2019 selecteerde de coalitie kunstenaar Stéphanie Saadé (Beirut, 1983).
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janet cardiff en george bures miller, the instrument of troubled dreams, 23 nov 2018 – 29 apr 2019, fotograaf: maarten nauw

publieksbereik

Er is een groot verschil tussen toeristen,
erfgoedliefhebbers en de bezoekers
die in eerste instantie afkomen op de
programmering van hedendaagse kunst.
Daarom is er ons veel aan gelegen om elke
groep op passende wijze aan te spreken
en voor te bereiden op het bezoek aan de
Oude Kerk. Vanwege deze uiteenlopende
interesses van de vele bezoekersgroepen
is verwachtingsmanagement een
fundamenteel onderdeel in de marketing
en communicatie, zowel in print als
digitale strategie. In 2018 ontwikkelde

artist talk: janet cardiff, 24 nov 2018, fotograaf: maarten nauw

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 en sociale media,
ondersteunden elkaar. Zo worden diverse
publieksgroepen gericht bereikt.
Bezoekers worden actief gestimuleerd
tot het delen van beeld, meningen en
ervaringen via sociale media. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een
hashtag die via onze eigen online- en
offlinekanalen verspreid wordt. Behalve
de hashtag wordt de Oude Kerk ook vaak
getagd of als locatie opgenomen in de
posts van bezoekers. De user generated
content die hiermee ontstaat fungeert
enerzijds als gratis publiciteit, maar biedt
anderzijds ook de kans om de band met
deze bezoekers te bestendigen. De Oude
Kerk liket en reageert op de berichten
van bezoekers en plaatst regelmatig
posts van bezoekers binnen haar eigen
content. Het aantal potentiële bezoekers
dat een band heeft met de Oude Kerk
en haar programmering groeit gestaag
door deze sociale-mediastrategie.
In november ging de Oude Kerk in zee
met het bureau Build in Amsterdam voor
de doorontwikkeling van de digitale
strategie en vormgeving. In 2019 worden
een nieuwe vormgeving en website
gepresenteerd. Hierbij worden per
publieksgroep de communicatiemiddelen
bepaald en vormen digitale en
printproducten een eenheid. Op die manier
kunnen we de diverse publieksgroepen
van de Oude Kerk nog beter begeleiden
voor, na en tijdens hun bezoek.
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De Oude Kerk ontving in 2018 zo’n
110.000 bezoekers – een lichte daling
ten opzichte van 2017. Dit is een
gevolg van de sluiting gedurende vier
weken tijdens het hoogseizoen voor de
uitvoering van grote onderhouds- en
restauratiewerkzaamheden en de
opbouw van de installatie Anastasis.
2018 was een mooi jaar voor de Oude
Kerk: de vier tentoonstellingen en
het publieksprogramma die dit jaar
zijn gerealiseerd, zorgden voor een
toenemend bezoek van Amsterdammers
en overige Nederlanders.
Een van de aandachtspunten is het
gericht bereiken van een internationaal
kunstpubliek. De ambitie is om van de
Oude Kerk – naast bezienswaardigheid
en erfgoedbestemming – een belangrijk
doel te maken voor de internationale
bezoeker die geïnteresseerd is in
hedendaagse kunst. De strategie is
succesvol: zo werd de artist talk tijdens
de opening van The Instrument of
Troubled Dreams door veel buitenlandse
kunstliefhebbers bezocht. Er verschenen
recensies van de tentoonstelling op
internationale platforms als artnet News,
ArtReview en Whitehot Magazine.
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In 2018 zijn verschillende inspanningen
ondernomen om het diverse publiek van
de Oude Kerk te bedienen. Het artistieke
programma gold hierbij als uitgangspunt.
Per tentoonstelling en activiteit is er
gekeken naar (nieuwe) publieksgroepen
die inhoudelijk aansluiting vinden. Tijdens
het publieksprogramma Come Closer
wordt samengewerkt met makers uit
diverse culturen. Door vanuit inhoud
een open wereldbeeld te benaderen,
bereiken we een meerstemmig publiek.
Specifiek voor kunstprofessionals, (jonge)
kunstenaars en studenten organiseerde
de Oude Kerk in 2018 verschillende
programma’s rond de tentoonstellingen.
Zo gaf Giorgio Andreotta Calò
tijdens Anastasis verschillende
rondleidingen. Het animo voor deze
kunstenaarsrondleidingen was groot: ze
waren stuk voor stuk uitverkocht. De Oude
Kerk organiseerde ook het symposium
The resurrection of the lost image, met
sprekers Marcel Barnard, Marc de Kesel
en Lieke Wijnia. Ook hier was het animo
groot – het hoogkoor was gevuld met een
groep leergierige kunstprofessionals.
Tijdens de najaarstentoonstelling vond
een stijf uitverkocht gesprek met Janet

Cardiff plaats. Het publiek omvatte een
groep (inter)nationale kunstliefhebbers
en -professionals. De Oude Kerk biedt op
verschillende manieren verdieping bij de
tentoongestelde kunst. In Amsterdam is
veel behoefte aan artistieke verdieping
en theoretische beschouwing voor
kunstprofessionals en studenten. Met het
inhoudelijke publieksprogramma willen
we deze groep professionals bereiken
en hen bij de programmering betrekken.
Symposia, artists talks en lezingen
zijn hiertoe een uitgelezen middel.
Meer Oude Kerk, de opening van
de zeven zijruimten met de nieuwe
collectiepresentatie, is een stimulans
voor toeristen die de Oude Kerk in
eerste instantie bezoeken voor haar
erfgoed. Deze groep bezoekers is vaak
niet voorbereid op de hedendaagse
kunsttentoonstellingen. De
collectieopstelling is voor hen de eerste
kennismaking met interhistoriciteit:
in de zijruimten worden objecten uit
het verleden én het heden getoond
en met elkaar in verband gebracht.
Deze toegankelijke presentatie biedt
houvast, waardoor deze bezoekers de
tijdelijke installaties van hedendaagse
kunstenaars in een bredere context
kunnen plaatsen. Zo wordt hun interesse
in hedendaagse kunst aangewakkerd.
De entreeprijs voor de Oude Kerk was in
2018 10 euro. De museumkaart is geldig
bij alle tentoonstellingen. Om jeugd 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.
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De Oude Kerk heeft in 2018 belangrijke
stappen gezet in de ontwikkeling van
publieksbegeleiding: allereerst door een
metamorfose van het entreegebied en de
museumwinkel, de introductie van een
nieuw kassasysteem en de uitbreiding
van het team van ontvangstmedewerkers
op de vloer. Maar ook met andere
middelen is geïnvesteerd in de kwaliteit
van de publieksbegeleiding.
Om bezoekers meer handvaten te
geven tijdens hun rondgang wordt er
sinds de installatie Anastasis gebruik
gemaakt van zaalteksten in de nieuwe
bezoekersentree. Ze bieden een korte
inleiding tot de installatie, zonder ideeën
of gedachten op te dringen. De teksten
zijn toegankelijk geschreven en zetten
aan tot nadenken. Deze zaalteksten zijn
geïntroduceerd naar aanleiding van het
onderzoek naar de bezoekerservaring dat
in 2017 plaatsvond in samenwerking met
YoungWorks. Een van de voornaamste
conclusies was dat jongeren informatie
voorafgaand aan het bezoek misten.
Voor de opening van de zeven zijruimten
onder de titel Meer Oude Kerk, werd ook
een nieuwe audiotour ontwikkeld. De tour
gidst bezoekers langs de collectie van
de Oude Kerk en de daarmee verbonden
verhalen die op een interhistorische
manier worden verteld. Heden en
verleden worden met elkaar in verband
gebracht, waarbij geschiedenis een
relevante hedendaagse betekenis
krijgt. De audiofragmenten zijn in
verschillende stappen te beluisteren. De
hoofdfragmenten zijn kort en vertellen
de bezoeker de grote verhaallijnen.
Wie meer wil weten over een bepaald
object, kan na het beluisteren van het
hoofdfragment nog dieper inzoomen voor
extra informatie. In recensies over de Oude
Kerk wordt de audiotour goed ontvangen:

Helemaal aanbevolen. De prijs lijkt in
het begin misschien wat overdreven.
Maar eenmaal binnen realiseer je je
dat het de prijs echt waard is (het bevat
een moderne audioguide in het Engels
en het Nederlands) plus de ruimte is
zeer duidelijk en zeer goed verzorgd.
~ Gabriel Eisman via Google Review
De Oude Kerk zet bezoekers graag
aan tot reflectie. In 2017 werd tijdens
de tentoonstelling NA van Christian
Boltanski voor het eerst het principe van
de médiateur culturel in de Oude Kerk
getest. De médiateur culturel is aanwezig
in de tentoonstellingsruimte. Bezoekers
kunnen hem of haar om uitleg vragen.
Anders dan bij traditionele museumgidsen
beantwoordt deze figuur niet zomaar
alle vragen van bezoekers, maar stelt
hij of zij zelf vragen aan de bezoeker. Op
die manier worden bezoekers aangezet
om zelf na te denken en antwoorden te
formuleren op hun vragen. Door deze
aanpak bouwen bezoekers een diepere en
persoonlijker relatie op met de installaties
in de Oude Kerk. Na een succesvolle
pilot in de afgelopen anderhalf jaar zal
deze vorm van publieksbegeleiding
verder worden ontwikkeld in 2019.
Om tegemoet te komen aan de wensen
en behoeften van de verschillende
doelgroepen organiseert de Oude
Kerk sinds 2017 rondleidingen voor
volwassenen. Deze rondleidingen
worden verzorgd door een in eigen
huis 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.
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Met visueel en kunstinhoudelijk
indrukwekkende tentoonstellingen
ontvangen we erfgoedliefhebbers,
toeristen, kunst- en cultuurliefhebbers en
professionals uit Amsterdam, de rest van
Nederland en het buitenland. We richten
ons specifiek op de groep (inter)nationale
kunstliefhebbers en -professionals. Sinds
2018 komen daar ook muziekliefhebbers
bij met de promotie van Silence en het
evenement Playing the Cathedral.

publieksbegeleiding

cultuureducatie

De Oude Kerk heeft grote ambities op
het gebied van cultuureducatie: een
uitgebreid educatief aanbod dat zich
onderscheidt door de programmering en
het interhistorische karakter. Doordat
niet het volledige bedrag in de aanvraag
voor de huidige kunstenplanperiode
werd gehonoreerd, waren 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 zijn
er belangrijke stappen gezet. Voor de

tentoonstelling NA van Boltanski werd
een educatief programma ontwikkeld in
samenwerking met het Joods Historisch
Museum. Het programma richtte zich
onder andere op middelbare scholen en
wilde jongeren laten stilstaan bij manieren
van herinneren. Ook de kwantitatieve
cijfers voor cultuureducatie laten een
positieve trend zien: er werden 88 lessen
gerealiseerd, terwijl er 36 waren begroot.
In plaats van de gebudgetteerde 1080
scholieren bezochten in 2018 uiteindelijk
2286 leerlingen de Oude Kerk.
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christian boltanski, na, 24 nov 2017 – 29 apr 2018, fotograaf: gert jan van rooij

Parijs, 17 mei 2017.
Een gesprek tussen kunstenaar Christian Boltanski en
Jacqueline Grandjean vindt plaats in zijn studio in Parijs.

JG: Er zijn hier 20.000 mensen begraven…
CB: Ja, er zijn ook begraafplaatsen in
Japan, maar daar begraven ze as, geen
lijken. Het is een soort ‘ready place’ – dat
betekent in Japan misschien iets anders –
maar ja, het is een ‘ready place’. Hier zijn al
die stoelen en vroeger was het katholiek,
dus al vol met relikwieën. Wat ik tot stand
wil brengen is een ervaring. Soms, als een
deur van een gebouw openstaat, ga je naar
binnen en zie je misschien wat dingen. En
hoewel je niet begrijpt wat voor een plek
het is, of wat er is gebeurd, krijg je toch het
gevoel dat er iets belangrijks plaatsvindt.
Je weet dat een kerk een plek is om na te
denken, om tijd in stilte door te brengen,
en als je klaar bent ga je terug naar de stad
met de auto’s, de winkels en je leven.
JG: Het is een moment in de tijd.
CB: Ja, het is een moment, en je begrijpt
het niet en dat hoeft ook niet, maar je
voelt dat er iets belangrijk is. En dat is
christian boltanski, na, 24 nov 2017 - 29 apr 2018, fotograaf: maarten nauw

wat ik probeerde te doen in de Oude Kerk.
Het is een wederopleving voor de kerk.
Het ergste zou zijn als een bezoeker zou
zeggen: ‘O, er is een tentoonstelling van
een post-conceptuele kunstenaar en
het is vreselijk omdat hij de kerk heeft
vernield.’ Als deze tentoonstelling goed
uitpakt, denk ik dat mensen het niet
zullen ervaren als een tentoonstelling,
maar eerder als een soort religieus feest.
JG: In de Oude Kerk zie je grafzerken
en onder elke steen ligt een persoon.
Het heeft een collectief aspect
en een individueel aspect.
CB: Deze mensen zijn, of worden,
vergeten. Ze zijn al dood, en omdat de
meeste van hen anoniem zijn en ze niet
allemaal namen hebben, kan niemand zich
herinneren wie ze waren. Ik probeer vooral
dit aspect van de ruimte te respecteren.
Alle steden in Europa zijn begonnen met
kleine botten van een heilige. Daarna
maakten ze grote kerken waar mensen
heengingen om te bidden en vervolgens
werden de steden rijk. Nu is het museum
een soort nieuwe kerk, waar mensen kunst
aanbidden. Soms worden monumenten
vernietigd en namen verwijderd. En dan
kunnen we ons het verleden niet meer
herinneren. Maar soms zijn monumenten
zo afschuwelijk in een stad, ik vind
woorden beter. Wat ik daarom wil is dat
mensen iets geven of achterlaten. Mensen
die een moment van hun leven opgeven om
iets te doen. Om een soort monument te
maken, niet van steen, maar met hun stem.
JG: Gedurende je leven heb je over
heel de wereld enorme installaties
gemaakt die vaak een onderdeel
werden van de collecties van grote
musea. Nu ga je een werk maken dat
compleet zal worden verwijderd na de
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JG: Ik meen dat je me vertelde dat je al
een herinnering hebt van de Oude Kerk,
omdat je in Amsterdam was in 1987?
CB: Ja, in 1987 heb ik aan een
groepstentoonstelling [Century 87, red.]
meegewerkt op een andere historische
plek in Amsterdam. Ik vond de Oude Kerk
zeer mooi, maar ook erg leeg. Dat is wat
ik me herinner aan deze plek, de leegte.
Toen ik in 2016 terugkwam, wilde ik een
oplossing vinden… omdat ik sinds kort
veel nadenk over doodgaan. Het feit dat
de Oude Kerk een begraafplaats is, is
heel interessant voor mij op dit moment.
Als je aankomt op zo’n plek, zie je in
eerste instantie alleen problemen. Het
feit dat je niets aan de muur kunt hangen,
bijvoorbeeld, of dat er daglicht is, maar
je moet ook rekening houden met alle
verschillende betekenissen van deze plek.

JG: Is dat waarom je de weddenschap
hebt geaccepteerd? Omdat je er een
sterke mythologie achter ziet?
CB: Absoluut. Ik wil verhalen creëren
die sterker zijn dan het object.
JG: En deze tentoonstelling? Zou het
oké zijn, als een curator over 10 tot 15 jaar
zou denken: ‘Laten we dat nog eens doen’?
CB: Ja, dat zou zeker kunnen. Ik speel nu
mijn eigen muziek, maar mensen mogen
mijn muziek blijven spelen als ik er niet
meer ben. En zo hoort het, want als
iemand mijn muziek speelt, mooie muziek,
is dat een reïncarnatie van de musicus.
En ik hoop dat het een Boltanski zal zijn,
gespeeld door Jacqueline Grandjean
en dat mensen dan zeggen: ‘O, waarom
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speelt ze dat stuk niet nog een keer?’
En dan, na een tijdje, zou iemand
anders het stuk weer kunnen spelen.
JG: Tijden en context veranderen, en
leiden naar andere uitkomsten.
CB: Absoluut. Als je een theatervoorstelling
ziet en er is een nieuwe regisseur, is dat
dezelfde voorstelling, maar toch niet
helemaal. Elke keer dat je een Mondriaan
en een Malevitsj ziet in dezelfde zaal
van een museum, creëer je een nieuw
werk met de context. De werken in
deze tentoonstelling zullen worden
vernietigd en worden dan deel van het
collectief geheugen. Als we het hebben
over mythologieën… tegenwoordig
kunnen we dezelfde Van Gogh 5.000
keer maken, précies hetzelfde. Het is
mogelijk in ieder museum ter wereld een
Van Gogh te tonen. Maar het zou toch
niet hetzelfde zijn, omdat een schilderij
van Van Gogh iets religieus is, het is een
mythe. Je moet naar Amsterdam gaan,
uren wachten in de regen voordat je in
het museum dichtbij het heilige object
kunt komen. En het is niet omdat het
schilderij zo mooi is, het gaat om iets
religieus, het is een soort mythologie.
JG: … en de mensen die wachten
zijn hedendaagse pelgrims.
CB: Ja. Het is niet het schilderij dat
belangrijk is, het is het verhaal en de mythe
eromheen. Ik ben niet religieus, maar
ik ben wel erg geïnteresseerd in religie.
Ik denk dat er een slot is, en iedereen
zoekt op zijn of haar eigen manier naar
een sleutel om de deur te openen. Maar
er is niet één sleutel die past, misschien
bestaat er geen sleutel die past. Geen
enkele sleutel is beter dan een ander. Maar
bestaan als mens betekent dat je probeert
de sleutel te vinden. En op die manier
zijn we allemaal religieus, misschien niet
op de manier van geloven in god, maar
we zoeken allemaal naar de sleutel.
Ooit maakte ik een kunstwerk terwijl ik
werkte met een kleine gemeenschap in de
woestijn van Chili, en er was een man die
de taak had om te zoeken naar de sleutel.
Toen realiseerde ik me: ik ben geboren in
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Parijs en ben kunstenaar geworden, maar
als ik hier was geboren had ik zijn baan
gehad. Ik zou deze sjamaan zijn. En als ik
in de 19e eeuw in Oekraïne geboren was,
was ik een rabbijn geweest. Uiteindelijk
is het allemaal hetzelfde: elk van deze
mensen stelt vragen over het leven en
zoekt naar de sleutel. Het verschil is
misschien dat sommigen denken dat
ze de juiste sleutel hebben gevonden.
Terwijl ik weet dat er geen juiste sleutel
is, er zijn geen juiste antwoorden.
JG: Hoe werkt dat als kunstenaar?
CB: Ik word altijd verrast, omdat er overal
mensen zijn die van mij houden. Ik denk dat
ze van mij houden als een soort predikant.
Soms geloof ik dat je als kunstenaar een
spiegel voor je gezicht hebt, en iedereen
die naar je kijkt, ziet zichzelf. Dit is wat
kunst zo uniek maakt, je hebt het alleen
over jezelf, maar iedereen zal naar je werk
kijken en zichzelf herkennen in dat werk.
Ik denk dat we alleen kunnen praten over
dingen die de ander al weet. Als ik je vertel
dat ik hoofdpijn heb, begrijp je dat. We
kunnen alleen communiceren over dingen
die de ander al weet. Als kunstenaar laat
je dingen zien die iedereen kent, maar die
ze misschien nog niet voelen. Als je dit
op de beste manier laat zien, begrijpen
zij hun eigen hoofdpijn beter. Iedereen
die dan naar een kunstwerk kijkt zal
zeggen: ‘Ja! Hoe wist hij dat over mij?’
Dat is wat ik denk dat we kunnen doen
als kunstenaars. En dat zit altijd tussen
het persoonlijke en het collectieve in.
JG: Hoe verandert collectiviteit
in ons digitale tijdperk?
CB: Computers hebben zoveel veranderd,
als je wilt weten wat er gebeurt in
New York kun je kijken naar een
computerscherm, dat is alles. Je hoeft
er niet heen te gaan of er te wonen. Je
kunt in een kleine stad blijven en toch
alle informatie krijgen die je wilt. Ik denk
dat dat veel heeft veranderd, ook voor
kunstenaars. Je kunt mensen raken die zo
ver weg zijn en je zult ze nooit ontmoeten
in het echt. Ik heb een werk gemaakt
dat storage memory heet – mensen

kunnen zich online abonneren en krijgen
dan mijn korte videomomenten.
JG: Via christian-boltanski.com
CB: Ja, het is een stom klein ding. Ik ben er
nu mee gestopt. Mijn idee was om mensen
te raken die ver weg waren en ik kan me
voorstellen dat iemand in een klein dorp
in Cambodja dit kleine visuele fragment
deelt. Ik vond het leuk dat hij een connectie
kon hebben met mij. Maar in feite kun je
dat doen met Facebook en dan hoef je niet
te betalen. Maar het idee was om mensen
te raken die ver weg waren en die ik nooit
zou kennen, maar waar ik een connectie
mee heb die de computer mogelijk maakt.
Ik hoop dat ik wat meer tijd zal hebben
om dingen uit te leggen aan mensen.
JG: Je vertelde me dat je meer gefocust
bent op de immateriële kant van je werk.
Hoe verhoudt zich dat tot je eigen leven?
CB: Praten over doodgaan is een soort
taboe in onze tijd. Zelf weet ik niet hoe ik
dood zal gaan en ik weet niet hoe ik dood
zou willen gaan. Ik denk dat ik langzaam
dood zal gaan, maar ik weet het niet
precies. Vroeger ging je dood met je familie
om je heen en kon je praten met iedereen
en dingen uitleggen... er was een soort
ceremonie rondom het feit van doodgaan.
Maar nu ga je dood in een ziekenhuis, er
is niemand en na een paar dagen zeggen
de dokters, ‘Oké we stoppen’ – en dat is
het dan. Wat ik het ergste vind in onze
tijd is dat we ons schamen om te praten
over doodgaan. En dat we het compleet
negeren. Als je vroeger, toen ik jong was,
je ouders verloor, kreeg je een zwart
teken. Nu zou het compleet onmogelijk
zijn om een zwarte stropdas of zoiets te
dragen als teken dat je je ouders kwijt
bent geraakt. Daar hoor je niet over te
praten. Er is een mooi verhaal over Andy
Warhol. Hij hield van zijn moeder en toen
ze doodging – hij ging vaak naar feestjes
met zijn moeder – vroegen mensen, waar
is je moeder? Waarom is ze niet hier? Wat
is ze aan het doen? En dan zei hij, o, ze is
heel gelukkig op het platteland, omdat
het te ingewikkeld was om te zeggen dat
ze was doodgegaan en hij zeer ongelukkig
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tentoonstelling. Is dit een nieuwe fase?
CB: Ik denk dat ik altijd bezig ben geweest
met het idee van verdwijnen. Eerst over
het idee dat mijn kindertijd verdween.
Toen was er een tweede periode, die te
maken had met het collectief geheugen.
En nu is er een derde periode, waar ik ben
teruggekeerd naar mijn eigen geheugen.
Kunstenaars praten hun hele leven over
hun problemen, we leggen het alleen
anders uit op verschillende momenten. De
werken van deze tentoonstelling worden
dan wel vernietigd, maar ik zou ze opnieuw
kunnen maken. En op andere manieren
zullen ze toch overleven. Nu probeer ik een
mythe te creëren. Mijn volgende werk is
een grote geluidsinstallatie in Patagonië,
waar ik met walvissen ga praten. Maar
niemand zal het zien, omdat het een zeer
afgelegen plek is. Misschien zal mijn naam
vergeten worden in de mythe, maar het
verhaal van een man die met walvissen
probeerde te praten zal blijven bestaan.
Hetzelfde geldt voor het verhaal van een
verzamelaar in Tasmanië die de rechten
heeft gekocht om mijn studio dag en
nacht te filmen tot ik er niet meer ben.
Je hoeft niet in Tasmanië te zijn, maar
je weet dat er een man in Tasmanië op
dit moment naar ons kijkt door de vier
camera’s om ons heen. Dat is genoeg.
Wat interessant is, is de mythe van een
man die het leven van een ander kocht, en
alle momenten uit zijn leven verzamelt.
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was omdat ze dood was gegaan, want
wat kun je zeggen? En om te vertellen dat
iemand waar je van hield is doodgegaan is
bijna onbeleefd. Het is bijna onbeleefd om
er oud uit te zien: ik was in een geweldig
mooi gedeelte van New York en dacht
daar een meisje van 20 jaar te zien, tot
ik op het laatste moment zag dat ze 80
was. Je mag tegenwoordig niet meer oud
worden, of praten over doodgaan, we
verwerpen dat allemaal. Doodgaan is iets
om je voor te schamen. In ieder geval heb
ik gewonnen van de Tasmaanse gokker.
Volgens zijn berekening had ik twee
maanden geleden moeten overlijden,
dus ik heb gewonnen, ik weet niet voor
hoelang, maar ik heb gewonnen...

pagina 46

christian boltanski, na, 24 nov 2017 – 29 apr 2018, fotograaf: gert jan van rooij

collectie

Vanuit de tentoonstellingsseries
Fundamenta en Anno wordt steeds
een (immaterieel) werk in de collectie
opgenomen. In 2018 namen we het werk
disparus (2017) van Christian Boltanski
op. Ook een fotografisch werk van Giorgio
Andreotta Calò vond zijn weg naar de
collectie. Na onderzoek en bemiddeling
vanuit de Oude Kerk toonde het Stedelijk
Museum Amsterdam interesse in
verwerving van het werk Gothic Gesture
(2017) van Marinus Boezem. Na het
vertrek van Beatrix Ruf bleek aankoop niet
meer mogelijk en is besloten dit werk in de
collectie van de Oude Kerk op te nemen.
Twee schilderijen uit 1604 en 1857 die
al eeuwenlang tot de kunstcollectie
van de Oude Kerk behoren, zijn
gerestaureerd door Michel van der
Laar. Naast Gezicht op Amsterdam en

meer oude kerk, sinds 5 okt 2018, fotograaf: marion hoogervorst

het IJ met schepen (anoniem) uit 1604
kon een schilderij zonder titel uit 1857
van Cornelis Springer (Amsterdam,
1817) gerestaureerd worden. Sinds
september 2018 hangen ze weer in de
Spiegelkamer en de Kerkmeesterskamer.
Voor de zijruimten werden tevens twee
nieuwe collectiestukken aangekocht.
Een tulpenvaas van Guido Geelen (Thorn,
1961) die in de Spiegelkamer op een
lange houten tafel staat, refereert
aan voornoemd schilderij Gezicht op
Amsterdam en het IJ met schepen.
Daarnaast is een fotografisch werk
van Misha de Ridder (Alkmaar, 1971)
aangekocht, die voor dit project een jaar
lang de Oude Kerk verkende met zijn
camera in het kader van de documentaire
foto-opdracht 2017 van het Stadsarchief
Amsterdam. Het is nu te zien in de
Kerkmeesterskamer, in de nabijheid van
interieurs van de Oude Kerk geschilderd
door verschillende kunstenaars uit de
zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw. In de ijzeren kapel tekende Niek
Kemps voor het werk Verborgen Museum
(2018) dat werkt via virtual reality. De
bezoeker komt vanuit de ruimte van de
kapel virtueel terecht in een museale
omgeving waar hij rustig kan ronddwalen.
De collectie is nu ook terug te vinden
op de website van de Oude Kerk.
Ruim 300 objecten zijn online te
raadplegen, voorzien van een afbeelding
en informatieblad. Ook het verhaal
achter het object is online te vinden.
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De collectie van de Oude Kerk is
eeuwenlang min of meer verborgen
gebleven. Bijna niemand was zich bewust
van haar cultuurhistorische betekenis,
totdat in 2016 onderzoek werd gedaan
naar de schilderijen, objecten en
bouwelementen. Toen bleek dat veel
van wat verscholen was, gezien moest
worden, zoals de schilderijen van David
Colijns (Rotterdam, 1582) en Emmanuel
de Witte (Alkmaar, 1617) die behoren
tot de Collectie Nederland. Met de
oplevering van het project Meer Oude
Kerk werden in 2018 belangrijke stappen
gezet in de publieke ontsluiting van deze
collectie, zowel online als in de kerk zelf.

bruiklenen

maar werd tijdens de beeldenstorm
meegenomen naar de Duitse stad Kalkar.
Na meer dan 400 jaar keert de monstrans
voor één jaar terug naar de plek waar hij
oorspronkelijk hoorde. In 2019 wordt de
opstelling in de Collegekamer aangevuld
met een memorietafel van de schilder
Pieter Pieterszoon en het werk do unto
others… van kunstenaar Mona Hatoum
(Beirut, 1952). Deze opstelling is tot
eind september 2019 te bezichtigen.

onderhoud & restauratie

Het groot onderhoud van de Oude
Kerk is voor de periode 2016-2021
vastgelegd in een omvangrijk meerjarig
onderhoudsplan, opgesteld door
restauratie-architect Ben Massop van
BBM restauratiearchitectuur, waar ook
de directievoering is ondergebracht.
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 van
het rapport worden meegenomen in de
meerjarige groot-onderhoudsplanning.
De financiering van onderhoud van de
Oude Kerk als markant monument is
van 2016 - 2021 veiliggesteld door
een jaarlijkse bijdrage van 50 procent
van de reguliere onderhoudskosten
met het Besluit Rijkssubsidiering
Instandhouding Monumenten (BRIM)
dat via de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) loopt. Een groot deel van
deze onderhoudsuitgaven betrof de aanleg

van de nieuwe brandmeldinstallatie.
Daarnaast werden de zijruimten
gerestaureerd ter voorbereiding van de
publieksontsluiting Meer Oude Kerk;
werd infraroodverwarming aangelegd
in de Sebastiaanskapel en werd regulier
onderhoud uitgevoerd. Ook op het gebied
van facilitaire zaken en veiligheid werden
diverse verbeteringen doorgevoerd.
Afgelopen zomer honoreerde de RCE een
subsidieaanvraag van 326.000 euro van de
Oude Kerk ten behoeve van restauraties
aan het interieur en exterieur van de kerk,
in het kader van de (extra) Subsidieregeling
Restauratie Rijksmonumenten 2018.
De bijdrage biedt de mogelijkheid om
restauraties op te pakken die buiten het
groot onderhoudsplan 2016-2021 vallen.
Dit betreft onder meer de restauratie van
de kerkbanken en de Misericordia in het
hoogkoor, maar ook de grafzerken en het
geschilderde behang in de Spiegelkamer.
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In 1958 begonnen de eerste gesprekken
over een mogelijke restauratie van het
Vater-Müller orgel in de Oude Kerk. 60 jaar
later, eind september 2018, werd tijdens
de bouwkundige oplevering gevierd dat
het wereldberoemde instrument in zijn
geheel is gerestaureerd. Dankzij bijdragen
van private en publieke fondsen, veel
particuliere giften en het intensieve werk
van het restauratieteam werd het orgel

cum laude opgeleverd. De totale kosten
van de restauratie betroffen 1,3 miljoen
euro. De oplevering was ook een moment
om vooruit te kijken, naar de feestelijke
ingebruikname van het orgel tijdens
Playing the Cathedral op 11 mei 2019.
In de tussenliggende periode worden
de laatste registers ingevoegd en wordt
de verdere intonatie op punt gezet.

restauratiefonds

Stichting Restauratiefonds Oude
Kerk is een gelieerde rechtspersoon.
Er werd door de Oude Kerk in 2018
geen aanvraag gedaan voor financiële
steun bij het bestuur van deze stichting
voor onderhoud en restauratie aan
het monument. De reden hiervan is
dat dit fonds zuiver voor onvoorziene
onderhoudsprojecten en restauraties
beschikbaar is, dus als noodfonds.
Het financiële beheer is separaat
georganiseerd van dat van de Oude Kerk,

de jaarverslagen en jaarrekeningen van
het Restauratiefonds worden opgesteld
door het accountantsbureau RSM.
De financiële positie van de Stichting
Restauratiefonds Oude Kerk kan als
gezond worden beschouwd. In 2018
traden Maurits van den Wall Bake en Philip
Alberdink Thijm terug uit het bestuur
van het Restauratiefonds. Zij werden
opgevolgd door Floris van Hall (voorzitter),
Rein Kronenberg (penningmeester)
en Arie Langstraat (algemeen lid).
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In 2018 gaf de Oude Kerk twee werken
in bruikleen aan het Rijksmuseum: een
deur uit het koorhek en de geelkoperen
lezenaar die te zien waren te zien in de
tentoonstelling Kwab. Ook werd de
Collegekamer gebruiksklaar gemaakt
voor de ontvangst van internationale
bruiklenen; zowel historisch als
hedendaags. Als eerste internationale
bruikleen werd in oktober 2018 een
zilveren monstrans opgesteld in de
Collegekamer. De monstrans behoorde
oorspronkelijk tot de Oude Kerk,

bouwkundige oplevering
restauratie vater-müller orgel

giorgio andreotta calò, anastasis/άνάστασις, 25 mei – 23 sept 2018, fotograaf: maarten nauw

JG: Het woord Anastasis / Άνάσταση
verwijst in het algemeen naar de
wederopstanding van Christus. In
Oudgrieks betekent het letterlijk
opstanding, maar ook zonsopgang en
herleving. In de Christelijke cultuur
verwijst de term niet alleen naar de
wederopstanding van Christus, maar
tevens naar de laatste opstanding van de
mensheid. Opmerkelijk is dat secundaire
betekenis van het woord verwijst naar
vertrek, verbanning, verdrijving en
verwoesting. Deze nieuwe, diepere lezing
brengt de titel van de tentoonstelling in
verband met het thema van iconoclasme.
Kun je de titel Anastasis / Άνάσταση,
in relatie tot jouw werk uitleggen?
GAC: De titel Anastasis heeft verschillende
betekenissen. Ik heb ervoor gekozen om
de titel te verruimen met het Oudgriekse
woord; Άνάσταση. Oudgrieks markeert
de oorsprong van de Westerse cultuur en
het daarmee verbonden Christendom. De
betekenis van Anastasis is tegenstrijdig.
De algemene definitie is de opstanding
van Christus, maar het betekent eveneens
vertrek, uitdrijving en vernietiging. Met
die betekenis van verwoesting verwijst
de titel naar de periode van iconoclasme,
die tussen 1566 en 1578 plaatsvond
in de Oude Kerk. De Heilig Grafkapel,
aan de noordzijde van de kerk, laat de
vernielende impact van het iconoclasme
zien. Deze kapel werd in 1515 gebouwd
naar het voorbeeld van de zogenaamde
Heilig Grafkerk in Jerusalem. In de ruimte
is een baldakijn te zien; een gedecoreerd
tussenplafond waaronder je iets zou
verwachten. In de zestiende eeuw stond
hier een beeldengroep die het moment
afbeeldde waarop Christus van het kruis
wordt gehaald; de bewening van Christus.
Volgens verschillende bronnen is de

beeldengroep tijdens de zogenaamde
beeldenstorm in 1566 – of in de jaren
hierop volgend – verwijderd. Het baldakijn
verwijst nu naar de afwezigheid van het
beeld. In het werk Anastasis ga ik een
verbinding aan met de zichtbaarheid
van afwezige beelden.In zekere zin
reflecteert de afwezigheid van beelden
ook naar andere plaatsen in de wereld
waar beeldenstormen plaatsvonden,
zoals Palmyra en Afghanistan. Anastasis
is een historische reflectie op het
Iconoclasme en gaat een dialoog aan met
een bredere hedendaagse context. De
paradox van de titel Anastasis komt ook
terug in het idee dat licht zowel beeld
kan laten ontstaan als vernietigen. door
het aanbrengen van rood folie voor de
glasramen verandert de kerk tijdelijk
in een donkere kamer. In de analoge
fotografie zorgt het rood gefilterde licht
ervoor dat een beeld latent aanwezig
kan zijn, nog voordat het fotografisch
ontwikkeld is. De zogeheten inactinische
filter absorbeert de lichtstralen die het
fotopapier kunnen beïnvloeden en dus de
afbeelding die nog niet zichtbaar is, maar
wel al aanwezig is op papier. Het rode licht
in het werk Anastasis symboliseert en
markeert deze afwezigheid, de leegte.
JG: Wat was jouw strategie als
het gaat om het maken van nieuw
werk in de Oude Kerk?
GAC: De Oude kerk ademt een ‘senso
temporale’. Het natuurlijk verloop van de
tijd is hier sterk zichtbaar, doordat het
licht door de hoge vensters vanuit het
oosten de kerk binnenvalt en gedurende
de dag via het zuiden om de kerk heen
draait. Als de zon opkomt, schijnt deze
als eerste door het oostelijke raam, daar
waar voorheen het Katholieke altaar
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giorgio andreotta caló

Rome, 7 mei 2018; 14:10 – 16:50 uur.
Een gesprek tussen kunstenaar Giorgio Andreotta Caló
en curator Jacqueline Grandjean
vindt plaats op een terras in de wijk Trastevere.

JG: Wat was jouw benadering
bij de Oude Kerk?
GAC: Het was voor mij, tijdens mijn eerste
bezoek, meteen duidelijk dat de Oude Kerk
een plek is die op zichzelf al werkt. Wat
de kerk nodig had, was een extra laag om
de perceptie van het publiek op de ruimte
te veranderen. Mijn eerste idee was om
lange pendules met wierook op te hangen,
waardoor de geur zich door de ruimte zou
verspreiden. Ik wilde iets toevoegen dat
historisch tot de kerk behoort; wierook
wordt gebruikt in de Katholieke mis. De
rook en de beweging zouden het volume
van de ruimte accentueren. De rook
zou een mist veroorzaken, waardoor de
lichtinval zou veranderen. Ook al maakte
ik een heel ander werk in de Oude Kerk,
het conceptuele idee is overeind gebleven.
Er is versterkt wat er al aanwezig was.
JG: Waarom was deze tijd van het
jaar, de zomer, belangrijk voor
je in het licht van dit werk?
GAC: Het filteren van het licht in de kerk
heeft een tijdspanne van één zomer. De
zomer is het moment waarin het licht zich
in alle hevigheid en volheid manifesteert.
Het is een periode die begint met Pasen,
en in die zin refereert aan de Christelijke
kalender; de natuur verandert en de
dagen worden langer. Het zonlicht is de
protagonist van deze tentoonstelling en
maakt van de monumentale Oude Kerk
een plek voor ervaring en reflectie. Aan
het einde van de zomer wordt een nieuw
mond geblazen glasvenster onthuld in
het Heilig Graf. Deze kapel is de synthese
van de gehele operatie die in de kerk
plaatsvind, dit raam wordt gerealiseerd
door Stef Hagemeijer en zal dus ook blijven
bestaan wanneer het tijdelijke aspect van

het site specifieke werk zal verdwijnen.
De keuze voor de permanente installatie
in het Heilig Graf hangt samen met de
bijzondere lichtinval op deze plek. Het
raam in de Heilig Grafkapel is namelijk zo
gebouwd dat de laatste zonnestralen aan
het einde van de dag de kapel verlichten.
Dit komt doordat de ribstructuur van het
raam schuin geconstrueerd is richting
het oosten. De laatste zonnestralen
verlichten de baldakijn die nu leeg
is, maar waar ooit de beeldengroep
stond die de graflegging van Christus
representeerde. Het einde van de dag
en het einde van de zon symboliseren de
dood van Christus. Door mijn permanente
interventie schijnt er rond de periode van
Pasen – de graflegging, het lege graf en
de wederopstanding van Christus – ook
overdag licht onder het lege baldakijn.
Dit komt doordat er een spiegel wordt
bevestigd aan de gevel van een van de
panden in de steeg achter de kerk. Als de
zon een specifieke hoogte bereikt, dan
kaatst het licht via de spiegel door het
rode raam van het Heilig Graf en vormt
er een lichtstraal onder het baldakijn.
Ik zie deze interventie in het Heilig Graf
als een evenement dat elk jaar herhaald
wordt in de tijd, zoals liturgie en rituelen
dat ook zijn. De ruimte in het Heilig Graf
is in principe constant, maar met deze
interventie verandert hij één periode
per jaar. Deze permanente interventie
refereert aan de leegte van de kerk.

het geval in de Oude Kerk; hier wordt elke
zondag nog een eredienst gehouden.
Toen ik over de geschiedenis van de Oude
Kerk las, werd duidelijk dat de leegte hier
een betekenis heeft. Niet alleen de leegte
maar ook het proces dat geleid heeft tot
die leegte. De kerk leest weliswaar als een
katholieke kerk, maar presenteert zich niet
als zodanig. In mijn werk reflecteer ik op hoe
de kerk was, zonder objecten toe te voegen
maar door de leegte te benadrukken. In
hun afwezigheid zijn de beelden aanwezig.
Het idee dat de zon om de kerk heen
draait, waarin het Heilig Graf het eindpunt
is (de zon komt tot hier) refereert aan
leegte. Toen de discipelen naar het graf
van Christus gingen troffen ze daar geen
lichaam aan. De tombe van Christus was
leeg. Mijn werk benadrukt de baldakijn, die
de leegte in de Heilig Grafkapel zichtbaar
maakt. De baldakijn overdekt de leegte
en wijst iets aan dat er niet (meer) is.

JG: De Oude Kerk was vroeger een
Katholieke kerk. Rooms-katholieke
beelden werden hier vernietigd of
verwijderd tijdens de Beeldenstorm (1566)
en de daaropvolgende Alteratie. Wat
betekent het feit dat beelden verwoest
zijn op deze plek voor jouw werk?

GAC: Naarmate een cultuur onder druk
staat, wordt de noodzaak tot behoud
groter. Ik weet niet of we in Europa
momenteel meer waarde hechten
aan het bewaren van beelden uit het
verleden – het lijkt me iets van alle tijden.
De metafoor die Spengler gebruikte is
interessant in het kader van dit werk. Hij
beschreef vier fasen van ontwikkeling
van een cultuur als de vier seizoenen van
het jaar. In die zin refereert hij naar de
ontwikkeling van het licht doorheen het
jaar als metafoor voor onze cultuur.

GAC: Toen ik de Oude Kerk voor het eerst
zag vond ik de kerk licht, open en vrij. Ik
wist nog niet dat het een kerk was waar
iconoclasme had plaatsgevonden. Als je
deze kerk in het centrum van Rome zou
vinden, dan zou je denken aan een kerk die
haar oorspronkelijke functie als godshuis
verloren heeft en ontheiligd is. Dat is niet

pagina 54

JG: Eerder refereerde je aan de
ontwikkeling van de Westerse cultuur als
het gaat om de Oude Kerk. Als beginpunt
van deze cultuur worden kerken
genoemd als eerste tekenen van het
Westers denken. Volgens cultuurfilosoof
Oswald Spengler (1880–1936) zijn we
momenteel in de nadagen van deze
cultuur beland. Volgens zijn theorie
(de ondergang van het Avondland
1918/1922) bestaat geen enkele
wereldcultuur langer dan 2000 jaar.

JG: Het werk belichaamt eveneens een
complexe visie op de Europese culturele

identiteit en politieke structuur van Europa.
Kun je uitleggen op welke manier?
GAC: In dit werk heb ik gezocht naar de
identiteit van en – in zekere zin – het
antagonisme van de Europese cultuur;
het Protestantsime heeft onze Europese
gemeenschap voor een belangrijk deel
mede gevormd. Het Rooms Katholieke
geloof is echter nooit weggeweest,
en in het Zuiden van Europa altijd als
belangrijkste aanwezig gebleven. Op
welke manieren gaan de contrapunten
van onze cultuur momenteel een dialoog
aan? Het werk gaat ook over mijn eigen
leven, en is in die zin ook autobiografisch,
omdat ik op twee plaatsen woon. De
twee culturen – de Nederlandse en de
Italiaanse - vormen nu ook mijn eigen
leven, en hebben mijn kijk op de wereld
en op ‘universele’ waarden veranderd.
JG: De site-specifieke interventie
Anastasis toont eveneens het fotografisch
proces. In de joriskapel staat een
kleine studio waar je deze maanden
werkt. Hoe verhoudt dit proces zich
tot de rest van de tentoonstelling?
GAC: Ik gebruik de Oude Kerk als
een immense camera obscura, waar
afbeeldingen gereproduceerd worden.
De rode filter voor de ramen functioneert
als een inactinische filter en absorbeert
een zekere mate van licht. Dit rode licht
is de enige lichtbron in het fotografische
afdrukproces die geen invloed uitoefent
op het fotografisch papier. In zekere
zin beschermt en conserveert het rode
licht dus de latente, nog te ontwikkelen
afbeeldingen. De afbeeldingen zijn al
op het fotopapier geprojecteerd en dus
aanwezig, maar nog niet zichtbaar. Alle
ramen zijn bedekt met dit filter, waardoor
de kerk in zijn geheel als een fotografische
donkere kamer functioneert en beeld
conserveert voordat het ontwikkeld wordt.
Deze zomer worden de drie glasramen
in de Mariakapel gereproduceerd door
middel van directe impressies. Bij een
directe impressie wordt het fotografisch
papier direct blootgesteld aan het licht.

pagina 55

interview

giorgio andreotta caló

stond. Je zou de kerk kunnen beschouwen
als een monumentale zonnewijzer. De
beweging van de zon loopt in een cirkel,
dit komt ook terug in het werk; bij het
filteren van de ramen is de natuurlijke
zonnegang gevolgd van oost naar west.
Het raam in de Heilig Grafkapel is het
laatste dat deze zomer rood zal kleuren.

giorgio andreotta caló

Normaal zou dit een overbelichting
veroorzaken, maar door de rode filters
in de kerk wordt het papier langzaam
geïmpressioneerd. De beelden worden
geconserveerd totdat ze ontwikkeld
worden in het lab van de Rijksakademie
van beeldende kunsten, waar ik van
2010–2011 studeerde. Het resultaat van
dit fotografisch proces bestaat uit een
aantal omvangrijke foto’s die komend
jaar in Italië zal worden gepresenteerd.
JG: Je werkt regelmatig samen met
anderen om het beeldend werk uit te
breiden (fotograaf Simone Settimo en
filmmaker Hector Castells Matutano).
Hoe verhoudt zich dat werk tot jouw
algehele artistieke praktijk?
GAC: Om het werk te realiseren heb ik vaak
meerdere mensen nodig. Om voor een
congruent resultaat te gaan, is vaak meer
dan één discipline nodig; multimediaal. De
matrix van het werk Anastasis is licht, kleur
en ruimte. Deze zijn immaterieel, maar
hebben wel een fysieke aanwezigheid,
alsof je ze kunt aanraken. Daar waar het
om sculpturaal werk gaat, volg ik het
hele proces van begint tot einde, maar
bij een monumentale site-specifieke
interventie betrek ik andere specialisten
die mij kunnen aanvullen. Zij werken
volgens de geregisseerde lijn die ik heb
uitgezet. Net als een regisseur in een
film, bepaal ik de interne logica die ik met
anderen deel. Zo is de circulaire beweging
in het aanbrengen van de filters, vanaf

de oostzijde van de kerk via het zuiden,
een motief geworden voor iedereen die
helpt bij de realisatie; voor Finbar van
Wijk en Sjoerd Tim en hun team, die de
filters op de ramen plaatst volgens een
vastgelegde volgorde, voor filmmaker
Hector Castells Matutano die het proces
met zijn analoge filmcamera volgt. En
voor fotograaf Simone Settimo, die na
de installatie aan de slag gaat met het
ontwikkelen van de directe impressies van
de glas in lood vensters in de Mariakapel.
Binnen dit framework heeft iedereen de
vrijheid te bewegen volgens zijn eigen
specialiteit en competentie. Door de tijd
heen, zijn we op elkaar ingewerkt en weten
de anderen hoe ik het graag wil hebben.
JG: Wat hoopt je dat het publiek
van jouw werk meekrijgt?
GAC: Ik hoop dat de eerste ervaring als een
onderdompeling werkt. Als een gevoel of
een reflectie die blijft hangen en waaraan
je blijft denken, ook als je het gebouw hebt
verlaten. Ik verwacht dat bezoekers door
het werk heen zullen lopen en een moment
van shock, verandering of misschien zelfs
van twijfel zullen ervaren. Mijn ambitie is
om met mijn werk nieuwe perspectieven
te openen op de huidige maatschappij
en het publiek te laten reflecteren op
de wereld op ons heen. Het filter op de
ramen werkt hierbij als een metafoor.
Een filter verandert je blik ergens op,
het geeft een nieuwe, nog niet eerder
vertoonde visie op de werkelijkheid.
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giorgio andreotta calò, anastasis/άνάστασις, 25 mei – 23 sept 2018, fotograaf: maarten nauw

financiële positie

Ondanks de noodzakelijke weken van
sluiting in 2018 zijn de directe inkomsten,
waaronder de publieksinkomsten,
nagenoeg gelijk gebleven op 677.180
euro (-3 procent). Dit valt te verklaren
doordat een deel van de inkomstenderving
vanwege sluiting voor restauratie- en
onderhoudswerkzaamheden is verhaald
op publieksinkomsten. De overige directe
inkomsten namen iets af (-14 procent),
te verklaren door minder inkomsten
via externe verhuur voor evenementen,
omdat dit niet goed samengaat met de
programmering en tevens niet gewenst
is vanwege potentiële schade aan het
gebouw. Onder de indirecte opbrengsten
silence #19, 1 maart 2019, fotograaf: maarten nauw

bleven de huuropbrengsten uit het
omringend vastgoed nagenoeg gelijk en
namen de overige indirecte inkomsten
toe, onder meer door een in natura
bijdrage aan het project Meer Oude Kerk.
Naast de structurele en incidentele
subsidies uit publieke middelen, van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), viel met de oplevering
van de restauratie ook de bijdrage vrij
van de Provincie Noord-Holland voor de
restauratie van het Vater-Müller orgel.
Daarbij is doormiddel van een succesvolle
fondsenwerving een bedrag van bijna 1
miljoen euro aan incidentele fondsen,
subsidies en bijdragen geworven,
bestemd voor de programmering, de
ontsluiting van de zijruimten en de
restauratie van het groot orgel. Een
goede spreiding van inkomstenbronnen
om de continuïteit van organisatie en
programmering te waarborgen, blijft
een belangrijk punt van aandacht.
De totale lasten vallen 30 procent hoger
uit dan gebudgetteerd, vanwege de
groei van omvang en oplevering van de
genoemde projecten en werkzaamheden.
De totale personeelslasten vielen licht
hoger uit dan gebudgetteerd (+4 procent),
hoofdzakelijk vanwege extra kosten
met betrekking tot de reorganisatie (zie
verdere toelichting onder organisatie).
Met de grote ambities, het groeiende
aantal projecten en de toenemende
kwaliteit van de projecten neemt de
druk op de kleine staf en de organisatie
toe. Van belang is om hierin een goede
en gezonde balans te blijven vinden.
De ‘beheerslasten materieel’ vallen
aanzienlijk hoger uit dan gebudgetteerd
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2018 was een bijzonder jaar voor de
Oude Kerk en dat weerspiegelt zich ook
in de financiën. Ondanks een negatief
gebudgetteerd exploitatieresultaat
van -77.157 euro (veroorzaakt door het
wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van
de steunstichting Restauratiefonds Oude
Kerk) staat de Oude Kerk er financieel
gezien goed voor, en doet het met ruim
80 procent eigen inkomsten uitstekend.
De ambities, groei en realisatie van
projecten en programmering zijn duidelijk
zichtbaar in de stijging van de totale
omvang van de begroting: daar waar de
reeds bijgestelde begroting 2018 1,9
miljoen betrof, is de realisatie aanzienlijk
hoger: ruim 2,3 miljoen. Dit valt te
verklaren doordat er in 2018 diverse
grote projecten werden opgeleverd,
waarvan een aantal aanzienlijk groter
zijn uitgevallen dan gebudgetteerd: dit
geldt onder meer voor de tentoonstelling
Anastasis van Giorgio Andreotta Calò en
het project Meer Oude Kerk, maar voor
ook de oplevering van de restauratie
van het Vater-Müller orgel en de aanleg
van de nieuwe brandmeldinstallatie.

Toelichting op de balans: het eigen
vermogen is afgenomen door het reeds
genoemde, negatieve exploitatieresultaat,
dat ten laste is gekomen van het

bestemmingsreserve onderhoud. De
liquide middelen zijn toegenomen
door vooruit ontvangen subsidies
en inkomsten voor activiteiten die in
2019 gaan plaatsvinden. Als gevolg
van deze vooruit ontvangen subsidies,
zijn ook de schulden op korte termijn
toegenomen. De voorziening groot
onderhoud is toegenomen, doordat
de afgelopen twee jaar minder van het
subsidiabel onderhoud is uitgevoerd.
Deze werkzaamheden staan gepland
voor 2019 en 2020. Doordat er elk jaar
215.426 euro aan de voorziening wordt
toegevoegd, nemen deze voorziening en
de liquide middelen toe. Maar zelfs nadat
dit onderhoud in 2019 en 2020 heeft
plaatsgevonden zullen de solvabiliteit
en liquiditeit goed zijn omdat er nog een
groot eigen vermogen en voldoende
liquide middelen overblijven. De Oude Kerk
heeft voldoende reserves om de komende
jaren aan haar verplichtingen te voldoen
en het programma met hedendaagse
kunst duurzaam uit te bouwen.

fondsen en
subsidies
De Oude Kerk werkt samen met een groot
aantal fondsen, sponsoren en (particuliere)
donateurs om haar interhistorische
programma mogelijk te maken. Ook
in 2018 mocht de Oude Kerk weer een
aantal genereuze bijdragen ontvangen.
Met deze steun werden we in staat
gesteld impactvolle tentoonstellingen te
maken, de collectie in nieuw perspectief
te plaatsen en na jaren van restauratie
het wereldberoemde Vater-Müller
orgel bouwkundig op te leveren. Onze
bijzondere dank gaat uit naar alle partners
en het grote aantal particuliere donateurs
die in de afgelopen jaren een bijdrage
leverden aan de orgelrestauratie.
Mede dankzij een eenmalige schenking

van de BankGiro Loterij kon in 2018
Meer Oude Kerk worden gelanceerd,
het resultaat van een nieuwe
collectiepresentatie en herinrichting van
de historische ruimten van de Oude Kerk.
Een belangrijke stap in de verbinding
van erfgoed en hedendaagse kunst. De
Oude Kerk dankt ook haar vrienden voor
de financiële steun aan dit project.
Een aantal vermogensfondsen heeft zich
voor vijf jaar gecommitteerd aan de Oude
Kerk onder de titel 'Gilde Filantropie'. Zij
steunden in 2018 diverse projecten en
maakten gebruik van de mogelijkheid
de kerk een dagdeel te gebruiken.
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Met een compact en efficiënt team
genereert de Oude Kerk een omvangrijke
maatschappelijke invloed met zijn
programmering op het gebied van
hedendaagse kunst en erfgoed. De
omvang van de organisatie is licht
gegroeid ten opzichte van 2017: van
6,4 fte en 13 medewerkers in 2017,
naar 7,5 fte en 12 medewerkers in 2018.
De organisatie veranderde en
professionaliseerde langs dezelfde
lijn als de inhoudelijke activiteiten. De
publieksbegeleiding liet al enige tijd
te wensen over. Ondanks een actief en
enthousiast team van museumdocenten,
bleef de ontvangst (informatie,
kaartjesverkoop, nazorg) achter bij
de ambities. Dankzij een intensieve
reorganisatie kon dit worden aangepakt.
Ook werd een museumboekwinkel
geopend, die thans onderdeel vormt
van de nazorg. De winkel is ontwikkeld
in samenwerking met de Amsterdamse
kunstboekhandel en uitgever San Serriffe.
De veiligheid moest worden aangescherpt
vanwege de bruiklenen die in huis
werden gehaald, wat een team van
twee medewerkers op de werkvloer
noodzakelijk maakte. Voor de bezoeker is
nu meer tijd en zorg, en de terugkoppeling
richting marketing en communicatie
is nu gewaarborgd als belangrijke
input voor evaluatie. Een floormanager
staat aan het hoofd van het team van
publieksmedewerkers en controleert
dagelijks de kwaliteit. Er werd een
nieuwe samenwerking aangegaan met

Hôtes Culture, een uitzendbureau voor
ontvangstmedewerkers speciaal voor de
museale sector. Binnen de organisatie
zorgden een aantal personele wisselingen
voor een bij deze fase passende invulling
van functies. De scrum, een korte meeting
aan het begin van de dag, is ingesteld als
vervanging van de wekelijkse vergadering,
waardoor acties snel voortgang krijgen
en medewerkers meer in verbinding
staan met elkaar. Onderling vertrouwen
vormt daarbij de belangrijkste basis.
Bij de werving en selectie van nieuwe
medewerkers is steeds een zinsdeel
opgenomen waarin sollicitanten met
een niet-westerse achtergrond worden
aangemoedigd te solliciteren. Dit heeft
net als vorig jaar meer niet-westerse
sollicitanten opgeleverd, maar de
definitieve kandidaat zat daar niet bij.
De hoop en verwachting is dat, waar
de diversiteit van de betrokkenen
en makers bij publieksprogramma’s
inmiddels een constante is geworden,
dit ook in de samenstelling van het
team van de Oude Kerk zichtbaar wordt.
Momenteel werken er mensen afkomstig
uit België, Libanon, de Verenigde
Staten en Zweden bij de Oude Kerk. De
voertaal is in veel gevallen Engels.
Met de invoering van de nieuwe Europese
privacy wetgeving (AVG) in mei werden
diverse maatregelen genomen voor de
bescherming van persoonsgegevens
van bezoekers, medewerkers en
betrokkenen bij de Oude Kerk.
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(840.083 euro tegenover 382.427 euro)
hoofdzakelijk vanwege de oplevering van
de restauratie van het groot orgel en de
kosten van het niet-subsidiabele deel
van de nieuwe brandmeldinstallatie. Met
de toegekende BRIM-subsidie en het
bijbehorende plan voor groot onderhoud
is de goede staat van het oudste gebouw
van Amsterdam gewaarborgd. Ook voor
de toekomst blijft dit een belangrijk punt
van aandacht. We blijven anticiperen op
besluiten van het Rijk als het gaat om
subsidiëring van erfgoed en monumenten.
De toekenning van de Subsidieregeling
Restauratie Rijksmonumenten 20182019 is daarvan een goed voorbeeld. De
totale activiteitenlasten zijn nagenoeg
gelijk gebleven aan wat is gebudgetteerd
(+ 9 procent), waarvan het overgrote deel
is geïnvesteerd in de programmering
van de Oude Kerk (993.580 euro).

janet cardiff en george bures miller, the instrument of troubled dreams, 23 nov 2018 – 29 apr 2019, fotograaf: maarten nauw

JG: Wat was jullie strategie voor het maken
van een nieuw werk voor de Oude Kerk?
Hoe hebben jullie de opdracht voor het
maken van een nieuw, locatie specifiek
werk voor de Oude Kerk benaderd?
JC: We zijn hier een paar keer
geweest en dat bracht ons op heel
veel verschillende ideeën.
GM: Was dat zo?
JC: Ja, met betrekking tot licht en de
grenzeloze ruimte. We hebben ons in
eerste instantie gewoon op de ruimte
gereageerd. We dachten dat het misschien
leuk zou zijn om een videowandeling
samen te stellen, maar dat werkt het
beste met hele grote groepen mensen en
die heb je hier niet. Daarnaast zouden we
dan voorbij gaan aan de mogelijkheden
die er wél zijn. We dachten ook aan een
omvangrijk surround sound muziekstuk,
zoals Murder of Crows, maar toen raakte
George geïnteresseerd in de mellotron.
GM: Als je met zo’n grote ruimte werkt, wil
je een stuk componeren dat daar niet mee
concurreert. De ruimte zelf is zo mooi dat
ze geen visuele versiering nodig heeft:
die is er al, inherent aan de ruimte. Het
leek ons logisch om iets met uitsluitend
geluid te doen en zo kwamen we op dit
idee. We hadden een surround sound
stuk in gedachten, zoals het stuk dat we
in het bos bij Kassel hebben uitgevoerd,
Forest (for a thousand years), daar begon
het mee, maar ik weet niet eens meer
waar het idee voor de mellotron vandaan
kwam. Volgens mij hebben we ooit eens
een stuk uitgevoerd dat Poetry Machine
heette (red.: een interactieve installatie
met poëzie en zang door Leonard Cohen,
2017) en was dat de eerste keer dat we
een orgel gebruikten. Maar toen zat ik
een keer te spelen met nieuwe software
die een mellotron nabootste en er was
één demopatch die het idee van een

instrument met toetsen waarachter
kleine geluidsruimtes scholen echt
aanschouwelijk maakte. Ik herinner me
dat ik dat voor Janet speelde en voorstelde
hoe we iets soortgelijks konden doen,
maar dan in surround sound, zodat elke
toets een kleine wereld oproept. Dan zou
je geluiden kunnen laten overlappen en zo
een filmische soundtrack kunnen creëren.
De Oude Kerk leek de perfecte, historisch
geladen plek voor zo’n kunstwerk.
JG: De titel van het werk is poetisch. The
Instrument Of Troubled Dreams. Waar
komt de titel van het werk vandaan?
GM: Onze werktitel was Surround Sound
Mellotron. We bleven maar tegen elkaar
zeggen dat we hem niet als uiteindelijke
titel konden gebruiken en dat we een
betere moesten zien te bedenken.
JC: En toen was ik poëzie van
Wordsworth aan het instuderen. Een
versregel ging als volgt ‘Now too on
melancholies idle dreams’. En toen
dacht ik, idle dreams, welk instrument
hoort daarbij? En toen kwamen we op
troubled, het zijn waarschijnlijk eerder
troubled dreams, onrustige dromen.
GM: Huidige dromen over de wereld
zijn eerder troubled dan idle.
JG: Maar het is allemaal poëtisch.
JC: Poëzie speelt feitelijk een grote
rol in al ons werk. In de dingen
die we bij elkaar zetten.
JG: Absoluut, in de fragmentatie,
in het ritme.
JC: Een groot deel van ons werk
lijkt sterk op het samenstellen van
dichtregels. Je moet in de gaten
houden hoe het ene segment overgaat
in het volgende segment en hoe ze bij
elkaar passen. Dat moet goed zitten.
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Een gesprek tussen Janet Cardiff,
George Bures Miller en Jacqueline Grandjean
vindt plaats op 19 november 2018 in de
paardenstal van het laatste buitenhuis van Amsterdam

JG: De bezoekers nemen de installatie
nauwelijks waar. Als je het koor inloopt
zie je hem nauwelijks. Hij heeft wel een
sterk visuele kant, maar die werkt op
een andere manier. Kun je uitleggen
wat het visuele deel van het werk is?
GM: Het was in eerste instantie heel
moeilijk om het stuk een plaats te geven
in het gebouw. We hadden wel ideeën over
het bereik dat de luidsprekers moesten
hebben, maar we wisten niet waar we ze
moesten neerzetten – we vonden het koor
in eerste instantie een beetje te klein.
Tijdens een van onze bezoeken hadden
Titus [Maderlechner, onze tonmeister]
en ik een plek gekozen voor de acht
luidsprekers, maar het resultaat klonk
erg dof. Toen hebben we de luidsprekers
naar het koor verplaatst en daar klonk het
fantastisch. In visueel opzicht wilden we
niet dat de installatie ging concurreren
met de kerk, we wilden dat hij er in
paste. Net als de vorige installatie, die
van Giorgio Andreotta Calò met de rode
ramen, die was niet concurrerend, maar
maakte volledig gebruik van de kerk en
sloot aan bij de geheel eigen enormiteit
van het gebouw. Dus we wilden het
graag eenvoudig houden, we wilden
het klein houden, bijna onzichtbaar zijn
en het geluid gebruiken om bij de kerk
aan te sluiten en haar uit te lichten. Dus
het geluidsaspect is hopelijk duidelijk
aanwezig en het visuele aspect niet. Het
enige opvallende visuele onderdeel is de
mellotron zelf, die duidelijk uit de jaren
zestig stamt. Wij vonden dit contrast
tussen de fysieke mellotron en de kerk met
zijn historische gelaagdheid erg geslaagd.
JC: Tijdens een van onze bezoeken
aan de Oude Kerk bespeelde Matteo
[Imbruno, organist] verschillende orgels
voor ons. Toen dachten we: ‘Zou het
niet leuk zijn als bezoekers hun eigen
orgel zouden kunnen bespelen?’
JG: Je laat het betekenis geven
over aan de bezoeker. De bezoeker
bespeelt de installatie.
JC: In dat opzicht lijkt het op veel andere

werken, bijvoorbeeld op een werk uit
1990, Whispering Room. Dat bestond
uit 16 verschillende luidsprekers en
uit elke luidspreker kwam de stem van
een vrouw. Er waren drie verschillende
vrouwenstemmen en ze vertelden een
eenvoudig verhaal over een vrouw die
van huis ging en door de straat liep,
maar allemaal vanuit verschillende
gezichtspunten. Het was sterk à la Alain
Robbe Grillet, à la de Franse New Wave.
Dat draaide dus ook om de bezoekers, die
konden zelf kiezen welke kant ze op gingen
om het verhaal af te maken. Dit idee speelt
vaker een rol in ons werk, bijvoorbeeld
in Forty Part Motet: hoewel wij de regie
in handen hebben, is het uiteindelijk de
bezoeker die kiest hoe de compositie zich
afspeelt en de wandelingen verloopt.
GM: En om ze betekenis te geven. Dit is het
ingewikkeldste van al onze interactieve
stukken omdat er achter elke toets 72
toetsen met verschillende geluiden
schuilgaan. Bezoekers kunnen zoveel
verschillende juxtaposities en mixen
spelen. Ik denk dat het in To Touch om
negen sensoren ging en in Whispering
Room om 16 luidsprekers, dus het is echt
een voortzetting van verschillende werken
die we in het verleden hebben gemaakt.
JC: Het is net alsof we nog een
Forest proberen te maken, alleen
beslissen hier de bezoekers wat er
gebeurt. De Forest is de kerk.
JG: De menselijke ervaring vertoont
lacunes. Die gaten worden opgevuld door
de hersenen. Soms zijn segmenten niet
met elkaar verbonden, maar zijn er gaten
die je zelf moet vullen. GM: Dat klopt. En
je hebt ‘goede’ kijkers en ‘slechte’ kijkers.
De goede kijkers zijn in staat om dat te
doen. En de slechte kijkers misschien niet.
JG: Uiteindelijk bevat het werk
een algoritme dat heel moeilijk
te vatten is, omdat je nooit weet
wat de mensen gaan doen.
GM: Ja, precies. Ik denk dat we
voornamelijk voor onszelf programmeren.
Het staat mensen vrij de installatie op
hun eigen manier te benaderen, maar hij
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is interessant omdat er voor hen ook iets
te ontdekken valt. Er is ruimte om dingen
uit te proberen en te beluisteren. Het is
moeilijk voor ons om te voorspellen hoe
het publiek zal reageren omdat wij het
stuk zo goed kennen, maar het was leuk
om te zien dat Jacob [red.: Lekkerkerker,
organist en conservator van de Oude
Kerk], die langskwam om een kwartiertje
te spelen, nog steeds intens zat te spelen
toen we na anderhalf uur terugkwamen.
JG: Er zitten meer dan 72 geluiden in
die ene mellotron. Hoe zijn die geluiden
geselecteerd of waar komen ze vandaan?
JC: We hadden al eerder een aantal
omgevingsgeluiden opgenomen voor
andere stukken en in de studio hadden we
een surround sound matrix zodat we die
geluiden konden gaan beluisteren. We zijn
steeds blijven nadenken over de manier
waarop onze geluiden in de kerk zouden
resoneren en over hoe het werk in de kerk
zou klinken. Het script ontwikkelde zich
vervolgens tijdens het luisteren naar echte
en denkbeeldige geluiden in de kerk. Ik
dacht op een gegeven moment na over
klimaatverandering en regen en over
hoe heel veel verschillende landen met
heel veel verschillende klimatologische
veranderingen te maken hebben en het
regende op dat moment veel en dat deed
me denken aan wat er zou gebeuren als het
in Amsterdam nooit meer zou ophouden
met regenen. Dat zou een ramp zijn,
nietwaar? We zitten hier meters onder de
zeespiegel. Ik heb me ook laten inspireren
door een boek dat ik jaren geleden heb
gelezen, Ice van Anna Kavan uit 1967,
dat gaat over Londen, daar regende het
en vervolgens kwam de hele stad blank
te staan, dus ik begon ook na te denken
over de Amsterdamse grachten en hoe het
water in de grachten zou stijgen. Dus we
schreven aan de hand van al verzamelde
geluiden, maar het schrijven bracht ons
ook op ideeën voor nieuwe geluiden.
GM: Het script van dit hele verhaal was
eerst veel gedetailleerder, maar we hebben
het ingekort om het subtieler te maken
en ruimte te maken voor verschillende
opvattingen. Het kan nog steeds worden

gelezen als een anti-utopisch, futuristisch
narratief. Dat is wat we wilden – dat het
over het verleden zou kunnen gaan, of
over de toekomst, of over het heden, een
scene op een boot met vluchtelingen
die op het punt staat te zinken. Het
verhaal vloeit door al die momenten heen
omdat de kerk in een ver verleden heeft
bestaan en ook in de verre toekomst zal
bestaan. De kerk is dus de contante die
er altijd zal zijn; dat is het idee waar we
iets mee wilden doen. Dat gebeurt vaak
in ons werk: de focus verschuift van het
verleden naar het heden naar de toekomst.
Ik kan me niet herinneren wanneer we
aanvoelden dat het stuk een narratief
of verhaal nodig had. Maar we waren
heel blij na de eerste stemopnamen. Die
voegen wat emotionele diepgang toe.
Janet’s stem is echt heel bijzonder.
JG: De liefde voor film heeft jullie
samengebracht tijdens de studie aan
de University of Alberta in Edmonton
(Canada). Dat was in de vroege jaren
tachtig. Jullie maken al behoorlijk lang
samen werken. Hoe werken jullie als team?
GM: We benaderen elk stuk anders. We
beginnen bijna altijd met discussies over
de vraag wat voor stuk het gaat worden.
‘Wat als we dit doen, wat als we dat
doen?’ Soms gaan we gewoon apart aan
de slag en volgen we onze individuele
interesses. Voor dit project heeft Janet
praktisch een hele roman geschreven en
ik ben begonnen met de programmering
om uit te zoeken of wat wij wilden ook
echt mogelijk was. Ik heb heel veel op
internet gezeten op dingen uit te zoeken
en ik heb online heel veel hulp gekregen
van allerlei nerds. Vervolgens hebben we
alles bij elkaar gebracht en besproken
welke kant het opging, hoe we verder
wilden, wat het beste zou werken.
JC: In de studio duurt het een hele tijd om
de geluiden in het programma te zetten.
Dus ik kom bijvoorbeeld om de paar dagen
naar de studio waar George werkt. En dan
laat hij me horen wat hij erin heeft gestopt.
We proberen namelijk verschillende
soorten muziek en verschillende dingen
en sommige daarvan werken niet.
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Dan ontstaat er iets magisch.

JG: Jullie werk berust vaak op techniek –
niet de allernieuwste digitale technieken,
maar de meer old-school dingen.
Jullie zijn niet bang om verouderde of
‘mislukte’ technieken te gebruiken.
GM: Voor de surround sound gebruiken we
een oude techniek genaamd Ambisonic
die in de jaren 1970 is uitgevonden door
een Engelse wiskundige Michael Gerzon
en die in commercieel opzicht mislukte.
Die mislukte commercieel, maar kon
wel worden gebruikt om een volledige
soundscape vast te leggen met één
microfoon en die opname vervolgens te
decoderen naar een willekeurig aantal
luidsprekers. Wat wij er zo leuk aan
vinden is dat de opname informatie over
de hoogte meeneemt, zodat in plaats
van een ring van geluid een bol van
geluid vastlegt: je kunt echt een volledig
driedimensionaal geluidslandschap
reproduceren. We zijn dit in 2002 gaan
gebruiken, voor ons werk Berlin Files.
Ambisonic is zo fantastisch omdat het
geluid er enorm meeslepend van wordt.
Dus dat was heel belangrijk voor ons: dat
dit stuk helemaal in surround sound kon
worden weergegeven. Wanneer je op een
toets drukt, brengt dat je naar een andere
omgeving. Dus sommige fragmenten
zijn opgenomen in de kerk, sommige
ergens anders, maar het is steeds de
bedoeling dat ze ervoor zorgen dat je een
andere werkelijkheid om je heen voelt
en dat je daardoor wordt meegesleept.
JG: De balans tussen abstractie,
filmische tactiliteit en narratief is hier
bijna perfect. Toch zit de kijker aan het
stuur en bestaat het werk alleen als de
kijker/bezoeker aan het spelen is. Maar
speelt de kijker op de mellotron of op
The Instrument of Troubled Dreams?
GM: Het is eigenlijk geen mellotron meer.

Het stuk bestaat alleen als er iemand
aan het spelen is. Ik bedoel, we vonden
het idee van de mellotron conceptueel
gezien geweldig vanwege het verhaal
van zijn herkomst. De mellotron was een
enigszins mislukt, maar ook wel succesvol
muziekapparaat dat in de jaren 1960
werd uitgevonden door een Amerikaan
genaamd Chamberlain en vervolgens naar
het Verenigd Koninkrijk werd gebracht
waar hij in 1962 en 1963 werd verbeterd
en geproduceerd. Het is een apparaat
met op magneetbanden opgenomen
geluidsfragmenten dat rond de 500
kilo weegt. Als je een toets indrukte en
er was bijvoorbeeld een door een cello
gespeelde G opgenomen dan speelde
jij die G, enzovoort, maar alles was altijd
van tevoren opgenomen. Ik vond het
altijd een fascinerende machine want ik
houd van oude analoge spullen en van
mechanische dingen en ik vind het boeiend
dat er mensen zijn die zich met zulke
vergezochte machines bezighouden. Het
is ook een heel interessant apparaat om
te zien, dus hebben we een replica in onze
studio gebouwd. In de jaren 1960 maakte
de BBC gebruik van twee mellotrons voor
geluidseffecten. Het hele toetsenbord
was zo ingericht dat je er tijdens radiouitzendingen geweerschoten, opengaande
deuren, voetstappen, autogeluiden en
dergelijke mee kon laten horen. Dus hoe
dan ook, ik vond dat fascinerend. Dat
en het idee dat we onze eigen mellotron
konden bouwen, maar dan als apparaat
voor surround sound, net zoiets als de
geluidseffectenmachines van de BBC,
maar meer in de richting van een machine
die de realiteit herschept. Je zet hem aan
en je beschikt over al het geluid van de
wereld dat via de microfoon is opgenomen.
Dan kun je verschillende plaatsen laten
overlappen: we hebben geluidsopnames
uit Kathmandu dus je kunt Kathmandu
laten overlappen met waar wij wonen,
midden in het niets, of met Amsterdam.

je. Is dat een individuele manier van
luisteren of denk je dat het ook een
collectieve manier van luisteren is?
JC: Ik denk dat het heel specifiek is
voor de luisteraar. Een zeeman die het
geluid van de golven en de zeilen hoort,
kan je bijvoorbeeld zeggen welke zeilen
het precies zijn die je hoort wapperen.
Geluiden nemen verschillende mensen
mee naar verschillende ruimten en tijden.
Herinneringen doen net zoiets. Ze nemen
je mee op reis naar een uniek tijdsmoment.
En je kunt ook zomaar vijf minuten
kwijtraken doordat je aan iets zit te
denken of doordat er een herinnering bij je
opkomt. Geluid werkt op dezelfde manier.
GM: Iedereen kan dit instrument bespelen
en daarom is het interessant om te zien of
bezoekers zich voldoende op hun gemak
voelen om voor een publiek op te treden.
Ik denk zelf dat de krachtigste ervaring
ontstaat als je ’s nachts in je eentje in een
donkere kerk zit te spelen en dat behoort
ook tot de mogelijkheden. Ik heb het thuis
in de studio ook wel eens in het donker
gespeeld en dat was echt perfect, de
geluiden klinken anders in het donker. Ze
worden nog visueler en op een bepaalde
manier fysiek. De duisternis voegt ook een
spookachtig aspect toe, maar zelfs Titus
zegt dat we anders horen in ander licht.

verlangens en dit zijn natuurlijk elementen
die ook terug te vinden zijn in eerdere
installaties. Wat wil je dat de bezoekers
mee naar huis nemen? Want ze bekijken,
beluisteren of bespelen de installatie
zelf. Heb je enig idee hoe of waarmee
de bezoeker huiswaarts keert?
JC: Ik heb veel nagedacht over wat
mensen die naar het concertgebouw gaan
om naar muziek te luisteren mee naar
huis nemen. En dat lijkt op wat mensen
mee naar huis nemen als ze naar iets
cultureels of kunstzinnigs gaan. Hier gaan
ze naar de kerk en dan zien ze ons stuk,
dat verwachten ze niet. Hopelijk nemen
ze wat van die magie mee naar huis.
GM: Voor mij gaat het om die tinteling
langs je ruggengraat die je voelt als je
iets interessants aan het doen bent.
Dat is belangrijk. Wanneer je bepaalde
toetsen tegelijk aanslaat en iets
totaal onverwachts krijgt, kan dat een
onverklaarbare emotionele reactie
oproepen. Het is mij overkomen tijdens
het spelen van dit werk en ik wens de
bezoekers toe dat het hen ook overkomt. Ik
hoop altijd dat mijn werk de mensen zoiets
kan laten voelen, dat het ze aanspreekt
op een niveau dat niet rationeel is. Maar
als ze het gewoon een cool, leuk stuk
vinden dat hen op een bepaald niveau
intrigeert, dan vind ik dat ook prima.

JG: De installatie brengt ons van feit naar
fictie, van de realiteit naar projecties
van de verbeelding en persoonlijke

JG: Wanneer je naar de geluiden luistert,
komt de sculpturale kant van het werk
naar voren. Ze doen een krachtig beroep
op de verbeelding. Je ziet beelden voor
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George is dus verantwoordelijk voor een
groot deel van het project. Maar als het
dan tot een volgende stap komt, ga ik
meedoen en gaan we erover praten. Op
die manier. Het is geweldig om iemand
te hebben die er met een frisse blik
naar kijkt, of eigenlijk naar luistert.

raad van toezicht

De taken en bevoegdheden van de Raad
van Toezicht zijn vastgelegd in een
reglement, dat tevens de benoeming, de
bezoldiging en het functioneren van de
raad beschrijft. Dit reglement is opgesteld
aan de hand van de Code of Cultural
Governance en is hiermee in volledige
overeenstemming. Leden van de Raad
van Toezicht worden benoemd voor een
periode van drie jaar, met een mogelijke
herbenoeming voor een tweede en derde
termijn. De maximale zittingsperiode
bedraagt negen jaar. Bij de vervulling van
hun taak richten de toezichthouders zich
op het belang van de organisatie en zien zij
kritisch toe of de organisatie effectief en
efficiënt presteert, in goede afstemming
met diverse belanghebbenden. De eisen
die aan de organisatie worden gesteld zijn
hoog. De samenleving, publieke en private

silence #11, franck krawczyk, 6 apr 2018, fotograaf: maarten nauw

fondsen en stakeholders zijn kritische
partners als het gaat om de prestaties
van de organisatie. Dat vraagt om
professionele toezichthouders die vanuit
betrokkenheid en met kritische distantie
in staat zijn een beoordeling te geven van
het functioneren van de organisatie, op
basis van het gevoerde beleid tegen de
achtergrond van het eigen toezichtkader.
Voor een goede vervulling van de Code
of Cultural Governance streeft de Raad
van Toezicht naar een samenstelling
bestaande uit generalisten, die
gezamenlijk een multidisciplinair team
vormen. Ieder lid van de raad heeft op
basis van zijn of haar deskundigheid een
eigen aandachtsgebied, maar is ook in
staat tot collegiale reflectie, discussies
en besluitvorming. Leden van de Raad
van Toezicht kunnen aantoonbaar de
rol van toezichthouder vervullen op
basis van hun maatschappelijke en
professionele ervaring. Gestreefd
wordt om bij benoeming meer ruimte
te geven aan vrouwelijke kandidaten
en kandidaten met een niet-westerse
achtergrond. Ook in 2018 ontvingen de
toezichthouders geen vergoeding voor
hun werkzaamheden voor de Oude Kerk.
bezetting Raad van Toezicht in 2018
Floris van Hall (voorzitter)
Hans Kodde
Rein Kronenberg
Lex Kloosterman
Hermine Pool
Peter Tomson
Barbara Visser
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toezichthouders en bestuur

De Oude Kerk werkt volgens het model
van een Raad van Toezicht met Jacqueline
Grandjean als directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht van de Oude Kerk
functioneert volgens de Code of Cultural
Governance en bestaat momenteel uit
zeven leden. De zittende raad benoemt
de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De Oude Kerk Gemeente Amsterdam
(OKG) kan twee leden voordragen. De
raad controleert de rechtmatigheid
en doelmatigheid van het beleid van
Stichting de 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 reglement en beleidsplan.

ten slotte

christian boltanski, na, 24 nov 2017 – 29 apr 2018, fotograaf: gert jan van rooij

de Wallen, die momenteel vanuit dit
gebouw wordt voorbereid door Zef Hemel,
professor Ruimtelijke Ordening en
planoloog bij de Gemeente Amsterdam.
De wijze waarop met kunstenaars wordt
gewerkt – vanuit opdrachtgeverschap,
reflecterend op ruimte en tijd – krijgt
in 2019 een auditief vervolg. Tijdens
de restauratie van het Vater-Müller
orgel is onderzoek gedaan naar de
potentie van geluid en muziek in de Oude
Kerk. Silence, waarbij iedere eerste
vrijdagochtend van de maand mensen
bijeenkomen om naar locatiespecifieke
muziek te luisteren, was een succesvolle
eerste proefballon. Met het evenement
Playing The Cathedral wordt de lijn
van programmeren doorgetrokken in
opdrachten aan geluidskunstenaars en
jonge componisten. Het Vater-Müller
orgel wint zo aan betekenis voor nieuwe
generaties. Musici en componisten wordt
gevraagd om nieuw werk te maken dat in
de Oude Kerk weerklinkt. We noemen dit
ruimtelijke muziek, spatial music. Jacob
Lekkerkerker tekent voor beide series
als curator muziek. In 2019 wordt de
financiering van deze serie gerealiseerd
met een benefietdiner en -concert.
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Het jaar 2018 was een kantelpunt voor
een internationale erkenning van de
programmering. We hoeven niet langer
structureel uit te leggen dat hedendaagse
kunst en erfgoed samengaan in de
Oude Kerk. In het buitenland wordt met
grote belangstelling gevolgd hoe een
religieus stadsmonument een podium
biedt aan hedendaagse kunstenaars –
iets wat in veel landen om politieke of
religieuze redenen ondenkbaar is. Met
de programmering geeft de Oude Kerk
een belangrijk visitekaartje af namens
Amsterdam als vrije en ‘onverveerde’
(= niet bange) stad. Traditie en
vernieuwing kunnen botsen, maar het
gesprek over vooruitgang kent altijd
een belangrijke plek in de Oude Kerk.
Steun van fondsen en begunstigers
stelt de Oude Kerk in staat om haar
maatschappelijke verbinding te
versterken. In samenspraak met de buurt
zijn stappen gezet om naar de buitenste
schil van de kerk te kijken: vastgoed
verhuurd aan commerciële partijen. Is dit
een houdbaar model in het Wallengebied?
Hoe gaan we in de toekomst om met deze
belangrijke en in het oog springende
ruimten? De Oude Kerk kan een belangrijk
verschil maken in de nieuwe visie op

dank

team
oude kerk 2018

De Oude Kerk dankt in het bijzonder alle
kunstenaars, musici en anderen die het
jaar artistiek hebben verrijkt: Christian
Boltanski, Giorgio Andreotta Calò, Janet
Cardiff & George Bures Miller, Hans van
Houwelingen, Guido Geelen, Iswanto
Hartono, Misha de Ridder, Niek Kemps,
Radna Rumping, Fabian Reichle en de
kunstenaars van Radical Cut-Up, (Milone
Reigman, Amal Alhaag en Arna Mačkić),
Roos van Rijswijk, Josephine Bosma,
Martijn van Boven, David Gauthier, Geert
Lovink, Damon Zucconi, Nicolás Jaar,
Nicholas Papadimitriou, Oene van Geel,
Gareth Davis, Claire M Singer, Wolter
Wierbos, Hendrik Kaptein, B.J. Nilsen, Zeno
van den Broek, Cressida Sharp, Sophia
Patsi, Kaspar Kröner, Joao de Moreira,
Matthew Baker, Franck Krawczyk, Klaartje
van Veldhoven, Elsbeth Gerritsen, Steven
van Gils, Arnout Lems, Tjakina Oosting,
Cassandra Luckhardt, Anne Korff de Gidts,
Magrita Rondeel, Jur de Vries, de cellosectie van het Amsterdams Studenten
Orkest Jan Pieterszoon Sweelinck,
Splendor KinderKoor, Matteo Imbruno,
Yannis Kyriakides, Diamanda Dramm,
Jennifer Tosch, Gijs Stork, Marcel Barnard,
Dr. Marc de Kesel en Dr. Lieke Wijnia.

Jacqueline Grandjean (directeurbestuurder), Emma van Oudheusden
(bedrijfsvoering), Emma van Wolferen
en Laurence Ostyn (marketing en
communicatie), Richard Pelgrim
(projectleider), Rieke Righolt
(fondsenwerving), Marianna van der Zwaag
(projectleider collectiepresentatie),
Mirjam van Belzen (educatie en
publieksbegeleiding), Zara Weijers (office
en projecten), Mirjam Jalving (secretariaat
en vrienden), Piet Musters (facilitair en
veiligheid), Jelle Straatsma (floormanager),
Michiel Vaartjes, Koen Laros, Karel
Poortman, Simon Skatka Lindell en
Ian de Ruiter (beheer en behoud), Erica
Moukarzel (curatorial assistant), Vincent
Bijleveld (educatie), Marthe Nieuwland
(registrator), Esther van der Linde, Donna
Weel, Alle Kok, Eva Windhouwer, Marije
Schulte Nordholt, Esther Graftdijk,
Judith Evens, Jelle Havermans, Brecht
Russchen, Carina Ellemers en Estella
Snellen (publieksmedewerkers), Jacob
Lekkerkerker en Matteo Imbruno
(organist titulair). Robert Beekelaar,
Jolinda de Lange, Inge Roseboom,
Nynke Deinema, Noor Nuyten, Sjoukje
van der Meulen (museumdocenten).
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aanbeveling
en advies

samenwerkingspartners

Programma evaluatie commissie
Aveline de Bruine, Lorenzo Benedetti,
Nicoline van Harskamp, Hans
van Houwelingen, Mihnea
Mircan, Janwillem Schrofer
Erfgoedcommissie
Naar aanleiding van commotie rond de
plaatsing van het rode raam tijdelijk
opgeheven door de deelnemers.
Comité van aanbeveling van
Playing the Cathedral
Frederieke Leeflang, Truze Lodder,
Roderick Houben, Martin van
Keken, Robert Kranenborg, Martijn
Sanders, Ab Winsemius.
Comité van aanbeveling grote orgel
H.J. Witteveen, R.J. Nelissen, F.H.J.J.
Andriessen †, H.O.C.R. Ruding, W. Kok †,
G. Zalm, J.F.Hoogervorst, J.C. de Jager.
Stichting restauratiefonds Oude Kerk
Floris van Hall, Rein Kronenberg,
Arie Langstraat.

SJAFT en medewerkers, studio Hendriksen,
In Other Words, Coebergh PR,
Maarten Nauw Fotografie, Gert Jan
van Rooij Fotografie, Matthijs Immink
Fotografie, Mo Schalkx, Lenoirschuring,
Drukkerij Raddraaier, XinixFilms,
ArtCore Filmproductions, Jean Mineur,
Global Ticket, ClickSmash, De Haan IT,
Administratiekantoor ASK, Computerdoc,
Hôtes Culture, Amsterdam Marketing,
Build in Amsterdam, Studio Oorbit, Guide
ID, Keij & Stefels, administratiekantoor
ASK, Bergh, Stoop & Sanders, Gijs Heutink
Advocaten, Henk Bollekamp Advocatuur,
Meijer Notarissen, TDE Lighttech, Wijnand
van der Horst, Glasatelier Hagemeier
B.V., BBM Restauratiearchitectuur,
Donatus Verzekeringen, Zweerts de
Jong & Heerkens Thijssen, ArtRisk
consultants, ABN AMRO, Gemeente
Amsterdam, Van Dijnsen installatiewerken,
Unica Fire Safety, HMT Bouwtechniek,
Inpijn-Blokpoel, Van Elk Slotenservice,
Westhof beveiliging, Mateco.
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Sandberg Instituut, Rijksakademie van
Beeldende Kunsten, De Waag, Amsterdam
Art Weekend, We Are Public, Unseen, CJP,
Museumkaart, Public Art Amsterdam (CBK
Zuidoost, De Appel, Framer Framed, GET
LOST-art route, Frankendael Foundation,
LAPS / Gerrit Rietveld Academie, GuidID, Stichting NDSM-werf, P//////AKT,
Stedelijk Museum Amsterdam en TAAK),
Ons' Lieve Heer op Solder, Mediamatic,
San Serriffe, Non-fiction, Museumnacht
Amsterdam, Kunstschooldagen,
W139, Castrum Peregrini, OAM, SAM,
MOAM, ACI, Reinwardt Academie.

Oude Kerk Gemeente Amsterdam,
De Koffieschenkerij, IBO (integraal
burgwallen overleg), huurders, Gemeente
Amsterdam: Bureau Monumenten
en Archeologie, Genootschap
Amstelodamum, St. Nicolaikerk te
Kalkar, Rijksmuseum, Ons Amsterdam,
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad, Stichting Restauratiefonds
Oude Kerk, Erfgoedvereniging
Heemschut, Stadsherstel Amsterdam,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(Renate Pekaar), Monumentenwacht,
Restauratiearchitect Ben Massop en
restauratieschilder Wilco de Ruiter.

mediapartners
De mediapartners van de Oude Kerk waren
in 2018: Metropolis M, Museumtijdschrift,
See All This, ArtReview, Groene
Amsterdammer, Ons Amsterdam, VPRO,
My Daily Shot of Culture en We Are Public.

Voor de restauratie van het Vater-Müller
orgel is samengewerkt met orgeladviseur
Henk Verhoef, orgelmakerij Reil,
schildersbedrijf Wolters, firma Eijsbouts,
De Heeren Bouwmeester, BBM
restauratiearchitectuur, Slotboom
Steenhouwers, en het oud comité
van aanbeveling groot orgel.
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fondsen en begunstigers

Het programma van de Oude Kerk
is mede mogelijk gemaakt met de
genereuze bijdragen van: Amsterdams
Fonds voor de Kunst, BankGiro Loterij
Fonds, BankGiro Loterij, VSB Fonds,
Mondriaan Fonds, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Fonds 21, Italian
Council, Gravin van Bylandt Stichting,
Stichting Zabawas, Stichting Gifted
Art, Ars Donandi, Fonds Sluyterman
van Loo, Fundatie van den Santheuvel
Sobbe, Stichting Elise Mathilde Fonds,
Iona Stichting, Protestantse Diaconie,
Stichting RCOAK, Stichting Else, Stichting
de Zaaier, Vrienden Oude Kerk, Stichting
Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Amsterdam City Walk, Ludovico
Stichting en Bloemenwinkel Jemi.

Voor de restauratie van het Vater-Müller
orgel dankt de Oude Kerk in het
bijzonder: Provincie Noord Holland,
Fonds 21, Stichting tot behoud van het
Nederlandse Orgel, Kattendijke/Drucker
Stichting, Rotary Amsterdam-West, De
Nederlandsche Bank, P.W. Janssen's
Friesche Stichting, Meindersma Sybenga
Stichting, Nationaal Restauratiefonds,
Olga Heldring Fonds, Stichting dr.
Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Ars
Donandi, Bredius Stichting, Maatschappij
van Welstand, Stichting Orgelprojecten
Improvisatie, Rens-Holle Stichting, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Protestantse Kerk
Amsterdam, Stichting Orgelfonds Mooij,
Stichting Bonhomme Tielens, Stichting
Thurkow Fonds, Stichting Gansoord, St.
Drs. Cor van Zadelhoff Fonds, Stichting
Utopa, Dinamo Fonds, Stichting Fonds
voor de Geld- en Effectenhandel,
Samenwerkende Maritieme Fondsen, Vox
Humana en vele particuliere donateurs.
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