jaarverslag 2021

Toch was 2021 een jaar waarin de Oude Kerk opnieuw een plek was voor contem
platie en verbeelding in het hart van Amsterdam, een plek waar kunstenaars het
publiek de kans boden te reflecteren op de actualiteit, en waarin we meer dan
ooit voelden dat we als hedendaags kunstinstituut in een erfgoedomgeving een
breed bereik hebben.
Door de dialoog tussen nationaal erfgoed, vooraanstaande hedendaagse
kunst en muziek bieden we nieuwe perspectieven op de constant veranderende
wereld om ons heen. De Oude Kerk laat je zien dat verleden, heden en toekomst
aan elkaar verwant en in beweging zijn. Het is ons niet vreemd om met die
veranderende wereld mee te bewegen. En zo deden we dat ook in 2021, met een
programma dat constant veranderde, werd afgeschaald en weer opgeschaald,
geminimaliseerd of verschoven. We bleven noest verder bouwen aan de
zeggingskracht van de Oude Kerk – zowel aan het programma en aan dat wat
zichtbaar is voor het publiek – als aan de optimalisatie van processen, structuren
en het team. We bleven de continuïteit van het onderhoud en de restauraties
waarborgen – het is een doorlopend proces om het meer dan 700 jaar oude
rijksmonument in een goede conditie te houden.
Ook voor de organisatie zelf veranderde er veel. Na negen jaar gepassioneerd leiding
te hebben gegeven aan de Oude Kerk, nam directeur Jacqueline Grandjean
afscheid. Ze zette de Oude Kerk internationaal op de kaart met grootschalige
kunstprojecten. Onder haar leiding werd het beroemde Vater-Müller orgel
gerestaureerd. Zakelijk leider Emma van Oudheusden nam tijdelijk de leiding
over tot de komst van de nieuwe directeur Mariette Dölle in februari 2022.
We zijn enorm dankbaar dat het team Oude Kerk zich met zoveel enthousiasme,
doorzettingsvermogen en veerkracht heeft ingezet om aantrekkelijke
programma’s te ontwikkelen en het publiek te blijven betrekken bij onze missie
om erfgoed en hedendaagse kunst samen te brengen en zo nieuwe perspectieven
toe te voegen aan de (kunst)geschiedenis.
In de inleiding nemen we je in vogelvlucht mee door het jaar 2021. Daarna
volgt een uitgebreidere terugblik op ons programma van kunstinstallaties,
publieksactiviteiten, actuele restauraties en onze kennisdeling. We lichten
de jaarrekening en de financiële positie toe en gaan in op de ontwikkelingen
in de interne organisatie.
Amsterdam, juni 2022,

Mariette Dölle, directeur
Aimée Zito Lema, Here is where we meet, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij.
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voorwoord

Toen we eind 2020 de deuren van de kerk moesten sluiten voor wat een korte
lockdown leek, konden we niet vermoeden dat we in 2021 bijna een half jaar
gesloten zouden blijven. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de
cultuursector in Amsterdam waren fors. Toeristen bleven weg, maar ook
Nederlanders werden voorzichtiger met het bezoeken van Amsterdam. De
Oude Kerk was aanvankelijk in hoge mate zelfvoorzienend door eigen inkomsten,
en die vielen opnieuw vrijwel volledig weg. We voelen ons gesterkt door de steun
van fondsen en subsidienten die in 2021 het voortbestaan van onze activiteiten
steeds hebben gegarandeerd.

Bezoekers bij Susan Philipsz, The Fall, 2021, fotografie: Maarten Nauw
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2021

Op 15 april konden we de Oude Kerk
openen voor een serie contemplatieve
wandelingen tijdens reguliere openings
tijden, nog voor alle andere musea en
presentatie-instellingen. Door deze
bijzondere en vervroegde openstelling
van de kerk gaven we bezoekers de
gelegenheid een wandeling door de kerk
te maken. Terwĳl de landelĳke sluiting van
musea nog van kracht was ontvingen we
niet alleen het reguliere museumpubliek,
maar juist veel buurtbewoners en
bewoners van de stad Amsterdam die
graag een wandeling wilden maken. Het
bleek belangrijk in deze tijd waarin er
grote onzekerheid bestaat over de
toekomst. De openstelling was een reactie
op de steeds luider klinkende roep in de
samenleving om inspirerende ervaringen.
In de kerk konden bezoekers de nieuwe
site-specifieke installatie van kunstenaar
Aimée Zito Lema bekijken. Haar werk had
de titel Here is where we meet, een titel
die extra lading kreeg in deze onzekere tijd.
Eindelijk volop open in de zomer
Toen vanaf 5 juni musea en andere culturele
instellingen hun deuren weer mochten
Geluidsinstallatie Ana Guedes, vol.7 n.17 007 | 30’07” |121169_tape loop_7’13”, 2021, fotografie: Maarten Nauw

openen volgde de officiële opening van de
solopresentatie Here is where we meet van
Aimée Zito Lema (1982). Aanvankelijk zou
de installatie al in de zomer van 2020 te
zien zijn, maar door de coronacrisis waren
we genoodzaakt de presentatie een jaar
te vertragen. Door het uitstel was er meer
voorbereidingstijd, een gegeven dat de
kunstenaar omarmde en waardoor ze een
verdiepingsslag heeft kunnen maken in
de ontwikkeling van de werken voor haar
presentatie. Toch werd de vorm van de installatie en het daaromheen georganiseerde
publieksprogramma alsnog sterk bepaald
door de aanhoudende pandemie en de
samenhangende overheidsmaatregelen.
In mei kondigde Jacqueline Grandjean
haar vertrek aan. Na negen jaar nam ze in
september 2021 afscheid als directeur van
de Oude Kerk. Onder haar leiding is de kerk
uitgegroeid tot de dynamische kunst
instelling die het nu is met jaarlijks (voor
corona) meer dan 100.000 bezoekers.
Met haar artistieke programma heeft de
Oude Kerk een duurzame plek in het
Amsterdamse Kunstenplan verworven en
landelijke erkenning met een meerjarige
subsidie vanuit het Mondriaanfonds. In
november konden we de benoeming van
Mariette Dölle als nieuwe directeur van de
Oude Kerk aankondigen. Een positie die ze
vanaf februari 2022 inneemt. In de tussen
liggende periode werd zakelijk leider
Emma van Oudheusden aangesteld als
waarnemend directeur-bestuurder en nam
Marianna van der Zwaag de artistiek
inhoudelijke leiding op zich. Het team werd
voorzichtig weer op peil gebracht met
collega’s op productie, facilitair, marketingcommunicatie en office ondersteuning.
Een troostrijk najaar vol geluidskunst
In het najaar legden we het accent op performances, concerten en hedendaagse
kunstinstallaties van jonge kunstenaars,
om juist hun de kans te bieden opnieuw
de band met het publiek terug te winnen.
We creëerden open ruimtes in de program
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inleiding

Voorjaar: de buurt centraal
Als gevolg van de wereldwijde pandemie
moest de Oude Kerk, net als alle culturele
instellingen in Nederland, door de corona
maatregelen begin 2021 gesloten blijven.
Niet eerder was de oude binnenstad zo
verlaten als tijdens de lockdown en vele
bewoners verkenden het Wallengebied
door het maken van een wandeling. Juist
voor de bewoners, onze stadgenoten en
wandelaars stippelden we een route uit
rond het kerkgebouw. Zo liepen in het
vroege voorjaar van 2021 velen ‘een rondje
om de kerk’. Tijdens de wandeling konden
bezoekers onder andere genieten van
het kersverse digitale werk van kunstenaar
Dennis Rudolph, het rode glas-in-loodraam van kunstenaar Giorgio Andreotta
Calò en onze Green-District tuintjes op
het Oudekerksplein.

mering en gaven onszelf meer mogelijkheid
voor het tonen van actuele ontwikkelingen
en initiatieven in de kunst- en erfgoed
wereld. Nieuwe hedendaagse kunstinstal
laties, performances en concerten volgden
elkaar snel op. Het bracht vertrouwen,
optimisme en uitzicht op betere tijden.
In september en oktober verwelkomden
we, in samenwerking met de Hartwig Art
Foundation, de talentvolle kunstenaars
Em’Kal Eyongakpa (Kameroen, 1981) en
Ana Guedes (Portugal, 1981). Het fonds
werd in 2020 opgericht en ondersteunt
jaarlijks een groep kunstenaars bij het
maken van nieuw en ambitieus werk. Voor
het Special Project 2020-2021 werden
samenwerkingen met verschillende
presentatie-instellingen in Nederland
aangegaan. De twee jonge kunstenaars
ontwikkelden als onderdeel van reeds
langer lopende artistieke projecten
nieuwe geluidssculpturen voor de Oude
Kerk. De werken zijn na afloop van de
presentatie in de Oude Kerk aangekocht
door de Hartwig Art Foundation en
geschonken aan de Collectie Nederland.
In de Come Closer performancereeks
presenteerden we in september de
Amsterdamse choreograaf en performer
Raoni Muzho Saleh. Op poëtische wijze
creëerde hij een ruimte ‘waar je niet van je
verdriet af hoeft te komen, maar waar rouw
het bewijs is van de liefde voor wat verloren
is’. Hij organiseerde een intieme Mourning
Sociality waarin een kleine groep
deelnemers samen rouw en verdriet
centraal stelden en samenzijn oefenden.
In oktober ving ook de reeks ochtend
concerten onder de titel Silence weer aan.
We gaven aandacht aan de 400ste
sterfdag van Nederlands belangrijkste
componist Sweelinck en het Sweelinck
festival. Op 11 december speelde Thomas
Ospital een programma met muziek van
Bach en Sweelinck.

tot eind 2021 niet te zien was door de
(hopelijk) laatste lockdown. Voor haar
geluidsinstallatie in de Oude Kerk nam
Philipsz de muziek van componist Jan
Pieterszoon Sweelinck als uitgangspunt.
Philipsz zocht met haar geluidsinstallatie
aansluiting bij Sweelincks-jubileum. Haar
stem neuriede door de Oude Kerk en riep
gevoelens van melancholie en troost op.
Het werk sloot zo – ongepland – prachtig
aan op de actualiteit en tijdgeest. De presentatie liep door tot en met 3 april 2022.
Verdieping en wetenschappelijk onderzoek
In 2021 is curator Marianna van der Zwaag
een samenwerking aangegaan met de
Universiteit van Amsterdam en is onder
zoek opgestart naar grotere historische
thema’s rondom de Oude Kerk die het
hedendaagse programma kunnen infor
meren. Dit interhistorisch onderzoek dient
niet alleen ter verdiepende informatie voor
de kunstenaars waar we mee samenwerken.
Dergelijke onderzoeken en nieuwe
inzichten die we daardoor over de Oude
Kerk en de geschiedenis opdoen gaan we
online ontsluiten. Het actuele artistieke
proces en de relaties met het historisch
erfgoed worden hierdoor meer inzichtelijk
gemaakt en in context geplaatst. Want
even belangrijk als de hedendaagse
kunsttentoonstellingen die we presen
teren en het programma dat we
ontwikkelen, is het documenteren en
vastleggen ervan voor de toekomst.
Actuele restauraties
Onderdeel van de doorlopende werk
zaamheden in de Oude Kerk zijn het
onderhoud en de restauraties. 2021 was
het laatste jaar van het actuele zesjarige
onderhoudsplan voor groot onderhoud
en restauratie van de Oude Kerk. Afge
lopen jaar werd gewerkt aan twee grote
restauratieprojecten: de glas-in-lood
ramen in de Mariakapel en het geschil
derde behang in de Spiegelkamer.

In november openden we de monumentale
geluidsinstallatie The Fall van de Schotse
kunstenaar Susan Philipsz, die vervolgens
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Detail restauratie Spiegelkamer, Oude Kerk, 2021, fotografie: Maarten Nauw

Tentoonstellingen
Titel
en
publieksprogramma

Tentoonstellingen
The World After: Conversation Pieces /
Nieuwmarkt kunstenaars Sebastiaanskapel
19 september 2020 – 28 februari 2021 /
5 december 2020 – 17 januari 2021
De offline-vervolgen op het in 2020
gestarte online-project The World After
werden vanaf eind 2020 en begin 2021
doorkruist door een nieuwe lockdown.
Aimée Zito Lema, Here is where we meet, Amsterdam Art tour, 2021, fotografie: Almichael Fraay

Als gevolg van de sluiting konden we geen
bezoekers meer ontvangen bij ‘The World
After: Conversation Pieces’ en Nieuwmarkt
kunstenaars in de Sebastiaanskapel. De
exposities werden in januari en februari
afgebouwd toen er geen uitzicht bleek op
een spoedige heropening.
In The World After: conversation pieces
toonden we zestien videowerken, die
kunstenaars in het voorjaar en de zomer
van 2020 in opdracht van de Oude Kerk
en in samenwerking met Mister Motley
maakten. De korte films waren deels in
de kerk en deels in de zijruimtes te zien.
Met de videowerken stonden de kunste
naars stil bij vragen die raakten aan de
wereldwijde epidemie. Uitgangspunt
voor de werken vormde anders dan bij
andere projecten niet de Oude Kerk, maar
de globale, maatschappelijke situatie.
Rond de tentoonstelling werd een
uitgebreid publieksprogramma georga
niseerd, dat door de coronamaatregelen
grotendeels geen doorgang kon vinden.
Alleen in het najaar van 2020 konden een
aantal programmaonderdelen in aange
paste vorm plaatsvinden. De video’s bleven
wel te zien op de website. De pagina’s rond
de videowerken ontvingen in de maanden
januari en februari van 2021, de periode
dat de tentoonstelling anders nog in de
Oude Kerk te zien was geweest, alsnog
bijna 900 bezoekers. Gedurende de gehele
looptijd van The World After: conversation
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jaaroverzicht

Jaarlijks organiseert de Oude Kerk een
uitgebreid programma waarin twee grote
kunstopdrachten centraal staan: Anno
(zomer) en Fundamenta (winter). Deze
werken worden exclusief voor de Oude
Kerk ontwikkeld en verhouden zich tot de
specifieke context, de genius loci van deze
plek. Een installatie kan zich voegen naar
de ruimte, of juist een spannend contrast
aangaan met de omgeving en de tijd: ieder
kunstwerk is maatwerk. Deze manier van
werken – inherent context-specifiek,
interhistorisch en door slow curating –
zijn kenmerkend voor de programmering
en werkwijze van de Oude Kerk.
De kunstinstallaties vormen op hun beurt
het vertrekpunt voor programmareeksen,
zoals de muziekseries Silence, Monuments,
Playing the Cathedral en de serie Come
Closer. Ze sluiten aan op de thema’s van
de geschiedenis van het gebouw, de
kunstinstallaties of collectie in de vorm
van concerten, performances, lezingen
of andere bijdragen. Daarnaast zijn de
zijruimtes permanent opengesteld.

pieces zijn de onlinevideo’s 14.000 keer
bekeken. De fysieke tentoonstelling The
World After: conversation pieces ontving
in totaal 5.000 bezoekers. Uiteindelijk
creëerden we met dit extra offline – en
onlineproject een bereik van bijna 20.000.
Naast de video-tentoonstelling expo
seerden 50 kunstenaars uit de (Nieuwmarkt)
buurt werk in de Sebastiaanskapel. Via
een open call werd de lokale kunstenaars
gemeenschap Open Ateliers Nieuwmarkt
uitgenodigd om werk te maken dat reageerde op The World After. De verbinding
met de buurt was tijdens de coronacrisis
belangrijker dan ooit. Al wat restte in deze
periode was de stad, de buren, de wijk en
lokale makers. Om die reden vonden wij
het belangrijk samen te werken met
Open Ateliers Nieuwmarkt, en het werk
van lokale kunstenaars te tonen. De
presentatie gaf een mooie dwarsdoor
snede van hoe makers in de buurt naar
de toekomst kijken. De bijdragen werden
in december 2020 toegevoegd aan The
World After: conversation pieces en waren
tot 17 januari te zien.
Een rondje om de kerk
20 februari – 10 september 2021
Tijdens de lockdowns verkenden veel
stadsbewoners al wandelend de verlaten
binnenstad. De programmering ving in
2021 dan ook niet binnen, maar buiten
het gebouw aan met een serie wandelingen
rond de Oude Kerk. We stippelden een
route om de kerk uit die bestond uit een
gang langs kunst en ambacht die in de
loop van zeven eeuwen aan de Oude
Kerk is gerealiseerd. De toren, die op
dat moment ingepakt was in verband
met de restauratie, vormde het startpunt.
In opdracht van de Oude Kerk maakte
de Berlijnse kunstenaar Dennis Rudolph
een werk dat op de toren te zien was en
tot leven kwam door het gebruik van een
smartphone. Op de bouwhekken waren
borden aangebracht die de bezoekers
informatie verschaften voor tijdens hun
wandeling (ook mee te nemen tijdens het
rondje via een QR-code). Het samenspel
tussen kunst en erfgoed vormde ook voor

dit programmaonderdeel het uitgangs
punt. Naast het werk van Rudolph konden
bezoekers lezen over de geschiedenis van
de luidklokken en het carillon, even
verderop aan de noordzijde van de kerk
het mondgeblazen rode venster van
Giorgio Andreotta Calò bekijken. Ook
kwamen bezoekers tijdens het rondje
meer te weten over de restauratie van de
zestiende-eeuwse glas-in-lood ramen
van de gebroeders Crabeth, over de
geschiedenis van de aanpalende panden
zoals de college- en kerkmeesterskamer,
de voormalige sacristie en naastgelegen
tuin, de door een zomerstorm gevelde
bomen op het plein en het beeldje ‘Belle’
opgedragen aan de sekswerkers.
Dennis Rudolph: The 5 minute Apocalypse
3 maart – 7 september 2021
Hoogtepunt uit de serie wandelingen
rond de kerk was The 5 minute apocalypse,
het nieuwe werk van kunstenaar Dennis
Rudolph dat hij speciaal voor de kerktoren
ontwikkelde. Door je mobiel op het werk te
richten kwam een VR-voorstelling tot leven
waarin de kunstenaar de overvloedige
beeldcultuur van de Barok met die van het
huidige mediatijdperk liet versmelten.
Barokschilders waren meesters in het
schilderen van optische illusies. Rudolph
ziet ze als voorlopers van de illusies die je
in augmented en virtual reality kunt
creëren. Het werk bood een ervaring
waarin de alledaagse werkelijkheid en de
door de kunstenaar geschapen realiteit
naadloos in elkaar overvloeien.
In de corona-periode kwamen veel
vergelijkbare augmented reality-kunst
werken tot stand. Rudolphs werk voor de
Oude Kerk viel media en bezoekers op
vanwege de levensechtheid van de
voorstelling. De Volkskrant schreef:
‘Wat opvalt aan de wereld die Dennis
Rudolph op je scherm tovert, is hoe goed
die in elkaar zit. De figuren in de simulatie
zien er voor de verandering eens echt uit
als geschilderde figuren in plaats van
krakkemikkige digitale aftreksels daar
van.’ De penseelstreken die je waarnam in
de VR-voorstelling waren echt van zijn
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Dennis Rudolph, The 5 minute Apocalypse, 2021

hand. Dat heeft alles te maken met de
manier waarop Rudolph werkt. Met behulp
van speciale software schildert Rudolph
de figuren in de digitale ruimte. Hij loopt
eromheen en past ze aan zodat ze vanaf
alle kanten bezoek volume krijgen. De
QR-code om Rudolphs’ werk te kunnen
bekijken werd ruim 600 keer gedownload
en maar liefst 1.830 keer werd het vijf
minuten durende visuele spektakel, waarin
uiteenlopende symbolen en referenties
aan je voorbijflitsen, bekeken.

Aimée Zito Lema: Here is where we meet
5 juni – 22 augustus 2021
Door de coronamaatregelen opende Here
is where we meet van Aimée Zito Lema
op 5 juni 2021, een jaar later dan gepland.
In opdracht van de Oude Kerk maakte Zito
Lema een serie nieuwe werken speciaal
voor Amsterdams oudste gebouw. Als
uitgangspunt voor de installaties nam de
kunstenaar de talrijke (on)zichtbare sporen
van sociaal verzet en conflict die je in de
Oude Kerk vindt.

Contemplatieve wandelingen
15 april – 4 juni 2021
Toen Nederland zich in april nog altijd in
een lockdown bevond en de nood en roep
in de samenleving om een museumbezoek
steeds groter werd, besloot de Oude Kerk
de deuren op 15 april in aangepaste vorm
te openen. We organiseerden opnieuw
een serie wandelingen, maar ditmaal ín
het gebouw. De toegang was gratis en
het publiek werd met thee en koffie ont
vangen. Daarmee was de Oude Kerk als
enige kunstinstelling open en hebben
3.424 bezoekers al in het voorjaar de net
gerealiseerde installaties van kunstenaar
Aimée Zito Lema gezien. Het was bemoe
digend te merken hoeveel bezoekers
gebruik hebben gemaakt van deze bijzon
dere en vervroegde openstelling van de kerk.

Aan de installaties lag een uitgebreid
artistiek onderzoek ten grondslag, geheel
in lijn met de ‘slow curating’ methodiek van
de Oude Kerk. Geïnteresseerd in de (her)
interpretatie van geschiedenis en de
relatie tussen kunst en erfgoed, vielen
haar twee momenten van verzet op. De
Beeldenstorm, die op 23 augustus 1566
in de Oude Kerk plaatsvond, waarbij
mensen zich verzetten tegen de macht
van de Rooms Katholieke kerk en de
recente weerstand tegen de plaatsing
van een rood venster in het Heilig Grafkapel,
waardoor monumentale waarden volgens
sommigen werden aangetast. Het zijn dit
soort momenten van verzet die tekenend
zijn voor de verandering die erop volgt. De
installatie stond hierbij stil. Als voetnoot
bij de tentoonstelling van Zito Lema werd
in een van de zijruimtes (de Collegekamer)
een serie werken van de Argentijnse
kunstenaar León Ferrari (1920–2013)
getoond, waarin het thema verzet ook een
belangrijke rol speelt.

Ook ontvingen we hierdoor niet alleen
typisch museumpubliek, maar ook veel
buurtbewoners en andere Amsterdammers
die graag weer eens een wandeling door
een gebouw als de Oude Kerk wilden
maken. Het verzoek kwam van deelnemers
aan onze buitenwandeling (‘Waarom
mogen wij binnen geen rondje wandelen?’)
en zo ontstond het idee voor deze
openstelling, uit medemenselijkheid,
ter verlichting van de mentale nood tijdens
deze eindeloze lockdown. ‘Voor sommige
mensen is kunst even belangrijk als religie’,
zei een bezoeker onder het monumentale
orgel waarop Jan Pieterszoon Sweelinck
nog speelde.’ (bron: De Volkskrant) en
een andere bezoeker liet tevens aan
De Volkskrant weten: ‘Fantastisch dus
dat de Oude Kerk weer open is.’
Aimée Zito Lema, Here is where we meet, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij

Waar de kerkruimte de afgelopen jaren
met regelmaat een grootse transformatie
onderging als onderdeel van kunstprojec
ten zoals Na van Christian Boltanski
(2017/2018) en Poems for Earthlings
van Adrian Villar Rojas (2019/2020),
was Here is where we meet veeleer een
subtiel eerbetoon aan het gebouw en
de veelbewogen geschiedenis van de
Oude Kerk. De bassins schikten zich naar
de vorm van de ruimte, het industriële
buizenframe rijmde de beeldtaal van
de altijd in de kerk aanwezige steigers
ten behoeve van de restauratiewerk-
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z aamheden en de bewerkte beelden die op
de tapijten, de sculpturen en in de bassins
te zien waren ontleende Zito Lema recht
streeks aan al aanwezige beeldelementen
in het gebouw. Zo bezien voegde Zito Lema
weinig nieuwe beelden toe, maar wist ze
door bestaande te gebruiken en deze
anders tevoorschijn te laten komen
verrassende en verhelderende pers
pectieven te bieden op de relatie tussen
verzet en verandering in de geschiedenis
van de kerk en de samenleving als geheel.
Door het gekozen thema; verzet van
vroeger (Beeldenstorm) en conflict nu
(rechtszaak rode raam) werden verschil
lende publieksgroepen aangesproken.
Door de overtuigende vertaling in haar
werk van het diepgaande artistieke onder
zoek bood Zito Lema nieuwe perspectie
ven die bezoekers stil lieten staan bij
transities in de wereld om ons heen.
Reflectie en verwondering werden op gang
gebracht bij de ruim 11.566 bezoekers die
we mochten verwelkomen. Het bleek
belangrijk in deze tijd waarin er grote
onzekerheid bestaat over de toekomst.
Em’kal Eyongakpa: babhi–bɛrat 21r
18 september – 26 september 2021
Voor de Oude Kerk ontwikkelde kunste
naar Em’kal Eyongakpa een geluidsculptuur
met als titel babhi–bεrat 21r. De installatie
vloeide voort uit zijn artistieke onderzoek
naar de relatie tussen water en geluid.
Het werk bestond uit een aantal houten
platforms die opgesteld werden in de
viering van de kerk en speakers verspreid
door de kerkruimte. De houten platforms,
die samen een pad vormden, konden daadwerkelijk door het publiek bewandeld
worden. In de houten kisten bracht de
kunstenaar ook speakers aan. Door de
geluidsversterkers waren onbewerkte
geluidsopnames te horen die Eyongakpa
maakte tijdens nachtelijke fietstochten
door de stad. Natuur- en buitengeluiden
vonden zo een weg naar binnen. Staand op
de kisten konden bezoekers de geluiden niet
alleen horen, maar ook voelen. De trillende
houten kisten boden daarmee naast een
auditieve ook een fysieke ervaring van klank.

Ana Guedes: vol.7 n.17 007 | 30’07”
|121169_tape loop_7’13”
1 oktober – 31 oktober 2021
In haar installatie bracht de Portugese
kunstenaar Ana Guedes haar familie
geschiedenis in verband met de politieke
geschiedenis van Portugal en de voor
malige kolonie Angola. Geprikkeld door de
wisselwerking tussen deze persoonlijke en
politieke geschiedenis die haar familie
archief weerspiegelt, stond ze stil bij de
vraag welke verhalen worden doorgegeven
en welke verloren gaan. Haar installatie
werd gepresenteerd in de Joriskapel en
bestond uit een houten frame met
platenspelers en een nagebouwd model
van een schip waarop beeldprojecties te
zien waren. Net als bij eerdere werken nam
Guedes voor haar werk in de Oude Kerk de
platencollectie van haar Portugese familie
als uitgangspunt. De platencollectie reisde
over drie continenten en weerspiegelt zo
de migratie van haar familie. De eerste
platen werden in de jaren zestig van de
vorige eeuw in Angola gekocht, na het
uitbreken van de oorlog in de voormalige
Portugese kolonie. Tot de jaren 1980 werd
de collectie uitgebreid met vinyl uit
Portugal en Canada. De krassen op de
platen en de door motten aangevreten
hoezen verraden het verstrijken van de tijd.
Ze bestaan als passieve getuigen van een
verplaatsing in tijd en ruimte. In de
installatie verwerkte
ze daarnaast opnames die ze onder meer
maakte van het kleine orgel van de Oude
Kerk. Het modelschip met beeldprojecties
verhaalde over de koloniale relatie tussen
Portugal en Angola en de onafhankelijk
heidsstrijd in de 20e eeuw en voegde daarmee politieke dimensie aan het werk toe.
Susan Philipsz: The Fall
26 november 2021 – 3 april 2022
Na talrijke bezoeken aan de kerk en
uitgebreid artistiek onderzoek presen
teerde de Schotse kunstenaar Susan
Philipsz op 26 november haar sitespecifieke geluidsinstallatie, The Fall
in de Oude Kerk. Uitgangspunt voor
haar werk vormde de oorspronkelijk voor
klavecimbel geschreven compositie
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Susan Philipsz, The Fall, Oude Kerk, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij

Mein Junges Leben hat ein End van Jan
Pieterszoon Sweelinck. Gedurende zijn
leven was Sweelinck lange tĳd als (stads)
organist aan de Oude Kerk verbonden.
Philipsz werk presenteerden we dit
najaar in aansluiting op de 400e sterfdag
van Sweelinck.

werk aan op de notie van het orgel als
groot blaasinstrument.
Door een nieuwe lockdown moesten we
drie weken na opening van de tentoon
stelling de deuren opnieuw sluiten.

Verspreid door de kerkruimte werden acht
silo’s bevestigd waarin Philipsz een
bewerking liet klinken van Sweelincks
Mein Junges Leben hat ein End. Ze zong de
bewerking in de vier stemregisters; bas,
tenor, alt en sopraan. Het geluid was via
een luidspreker geconcentreerd binnen de
afzonderlijke silo’s, maar ging tegelijkertijd
een relatie aan met de opnames die te
horen waren in de andere silo’s. Samen
vormden ze een a capella koor. Pas
wanneer je de silo’s naderde kon je horen
dat het opnames waren van één en
dezelfde stem, zingend op verschillende
toonhoogtes. Zo wisselden de individuele
en collectieve ervaring van het zingen
elkaar af en vormden een symbiose.
Visueel maakten de silo’s de kerkruimte
ook weer op een andere manier zichtbaar.
De meterslange, bleekgroene silo’s
rijmden al aanwezige kleuren en vormen in
het gebouw en vormden tegelijkertijd een
‘fremdkörper’ in de gotische architectuur.
Naast deze omvangrijke installatie voor de
kerkruimte ontwikkelde Philipsz een apart
werk voor een van de zijruimtes van de
kerk, de collegekamer. Broken Ensemble
bestond uit een sculptuur van een aantal
orgelpijpen, die door de adem van de
kunstenaar de ruimte leven in leek te
blazen. De orgelpijpen kanaliseerden
het geluid van de ademhaling van de
kunstenaar door een luidspreker die in
iedere pijp geplaatst werd. Zo leek de
geluidsopname de orgelpijpen te bespelen
en de ademhaling het instrument tot leven
te wekken. De fysieke inspanning van het
voortbrengen van geluid was duidelijk
hoorbaar en de resonerende ritmische
tonen deden denken aan slaap. Het
gecombineerde effect van slaap als
metafoor voor de dood en adem als
symbool voor het leven zinspeelde op
de sterfelijkheid. Philipsz sloot met het

Symposium Here is where we meet:
art and resistance
21 juni 2021
Naar aanleiding van de plaatsing van een
nieuw glas-in-lood raam in de Oude Kerk in
2018 ontbrandde een fel maatschappelijk
debat over de omgang met erfgoed. Het
betrof een (semi) permanente installatie
van de Italiaanse kunstenaar Giorgio
Andreotta Calò met de titel Anastasis.
Volgens sommigen werd hierdoor de
monumentale waarde van de ruimte
aangetast. We besloten een jaarlijks
terugkerend programma te organiseren,
op de langste dag van het jaar, waarin het
debat over en rondom ‘het rode raam’, en
relevante of actuele thema’s die daarmee
samenhangen, gevoerd kan worden.
Dit jaar deden we dat met een symposium,
op maandag 21 juni, dat geheel in het
teken stond van de relatie tussen erfgoed,
kunst en verzet. De avond vormde een
verdiepend programma bij de tentoon
stelling Here is where we meet. Naast
sprekers uit binnen- en buitenland bood
het symposium ruimte voor een gesprek
over hoe kunst een vorm van verzet kan zijn
en tegelijkertijd verzet kan oproepen: Zet
kunst mensen aan tot actie? Op welke
manier laat kunst van zich zien in tijden van
conflict? Bijzondere aandacht ging uit naar
het oeuvre van de Argentijnse kunstenaar
León Ferrari (1920–2013) in wiens werk
sociaal verzet een belangrijk thema is en
van wie een aantal werken als voetnoot
bij de tentoonstelling van Zito Lema in de
Oude Kerk te zien was. Het symposium
was offline in de Oude Kerk te bezoeken
en werd tevens live gestreamd. Vanwege
de coronamaatregelen konden we een
beperkt aantal bezoekers ontvangen,
de maximale toegestane capaciteit was
50 bezoekers.
Met zowel live als online deelnemers van

Publieksprogramma
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het symposium en sprekers uit binnen- en
buitenland voerden we een open en
interactief gesprek over de relatie tussen
kunst en verzet. Jacqueline Grandjean
(toenmalig directeur van de Oude Kerk en
curator van de tentoonstelling Here Is
Where We Meet) gaf een inleiding.
Vervolgens waren er lezingen van: Dr.
Chiara de Cesari (antropoloog en professor
Europese Studies Universiteit Amsterdam)
en Andrea Wain (curator van de
tentoonstelling The Kind Cruelty, León
Ferrari, 100 years in Museo Reina Sofía in
Madrid). Het symposium werd afgesloten
met een panelgesprek tussen kunstenaar
Aimée Zito Lema, Charles Esche (directeur
Van Abbemuseum, curator van de
tentoonstelling van León Ferrari in
november 2021 in Eindhoven), Dr.
Sanjukta Sunderason (History of Art
Department, University of Amsterdam),
Marianna van der Zwaag (moderator en
curator van de voetnoot met werken van
Ferrari in de Oude Kerk). Het gehele
symposium werd integraal opgenomen en
tevens werd een compilatie gemaakt die
voor documentatie en archief doeleinden
geschikt is en in de toekomst ook voor een
breder publiek nog kan worden ontsloten
op de website.
Come Closer: Raoni Muzho Saleh –
mourning sociality en performance
20 en 24 september 2021
Choreograaf en performer Raoni Muzho
Saleh ontwikkelde een performance
project met als titel A mother’s wail flung
from one throat to the other. In de week
voorafgaand aan de performance vond een
kleinschalige samenkomst plaats waarin
de omgang met fenomenen als rouw en
verdriet centraal stonden. Deelnemers
werd gevraagd persoonlijke rouwverhalen
te delen in een rouwsessie, een zogeheten
mourning sociality, en stil te staan bij de
individuele en collectieve ervaring van
verdriet. Tien mensen namen aan dit
programma deel.
Op 24 september voerde Muzho Saleh
samen met Laime Jaunzema een
performance op, waarvoor zij de Gazal

gebruikten, een eeuwenoude korte
dichtvorm waarin de pijn van verlies tot
uiting komt, maar waarin tegelijkertijd
aandacht is voor de mooie kanten van het
leven en de liefde die men ondanks deze
pijn kan ervaren. Deze performance werd
tweemaal opgevoerd.
Silence #31: Ana Guedes,
Hampus Lindwall
1 oktober 2021
Na bijna een jaar afwezigheid keerde
muziekserie Silence op 1 oktober terug.
Kunstenaar Ana Guedes ontwikkelde in
opdracht van de Oude Kerk een nieuwe
compositie voor het kleine orgel van de
Oude Kerk in combinatie met elektronica
op basis van samples en muziekplaten uit
haar familiearchief. In het tweede deel van
het concert speelde de Parijse organist
Hampus Lindwall de Nederlandse première
van de compositie Unmounted/Muted
Noun, voor orgel en vier soundtracks. De
Amerikaanse componist en kunstenaar
Phill Niblock schreef dit werk voor Lindwall
als opdrachtwerk van Musica Festival
Strasbourg 2019. De composities van
Guedes en Niblock kenmerkten zich
door een abstract klankbeeld en lang
aanhoudende lijnen, maar verschilden
sterk qua timbre. Zo kwamen in dit concert
twee klankwerelden bij elkaar.
Monuments #5: Ton Koopman
15 oktober 2021
16 oktober 2021 markeerde de vierhon
derdste sterfdag van een van de grootste
componisten die Nederland gekend heeft:
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621).
Het Monuments-concert van 15 oktober
vormde het begin van de programmareeks
met Sweelincks muziek als uitgangspunt.
Aan de vooravond van de 400e sterfdag
van de componist (en stadsorganist van
de Oude Kerk) en het meerdaagse festival
rondom hem soleerde pionier van de oude
muziek, Ton Koopman op het transept
orgel. In het programma werd Sweelincks
muziek belicht in de context van zijn eigen
tijd. Naast werk van Sweelinck klonken ook
composities van tijdgenoten en leerlingen
van de componist.
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Silence #32: Roland Dahinden
5 november 2021
De Silence-editie van 5 november gold
als een prelude op de tentoonstelling
van Susan Philipsz. In het concert voerde
een nieuw muziekcollectief een serie
instrumentale psalmbewerkingen van
Jan Pieterszoon Sweelinck uit. De psalmen
die voor de huiskamer werden geschreven,
werden zo teruggebracht naar de Oude
Kerk en ook naar het heden door ze te
laten klinken in combinatie met de
première van een compositiereeks van de
Zwitserse componist Roland Dahinden
voor basklarinet, trombone en orgel.
Museumnacht Amsterdam:
VR met Dennis Rudolph
6 november 2021
Op 6 november vond de 21e editie van de
Museumnacht plaats. Het publiek dwaalde
met de nieuwste digitale techniek door het
oudste gebouw van de stad. Kunstenaar
Dennis Rudolph ontwikkelde voor de nacht
een vervolg op zijn eerdere werk voor de
Oudekerkstoren, The 5 minute Apocalypse.
Rudolph toonde tijdens de nacht een
fragment van een gigantisch digitaal
schilderij dat via de telefoon van bezoekers
of een van de door de Oude Kerk aange
boden tablets tot leven kwam. Bezoekers
zagen een voorstelling van enkele minuten
waarin Rudolph opnieuw een verbinding
legde tussen de beeldcultuur van de Barok
en het huidige mediatijdperk.
Gedurende de nacht vonden ook verschil
lende artist talks plaats waarin Rudolph,
curator van de Oude Kerk, Marianna van
der Zwaag en Anne de Jong van Upstream
Gallery spraken over virtuele kunst, NFT’s
en augmented reality.

de grootse akoestiek van kerken en kathe
dralen. In het concert van de Zweedse
elektronica-componist Maria W Horn
en organist Mats Erlandsson klonk een
eigentijds duet tussen het achttiendeeeuwse Vater Müller orgel en elektronische
muziekinstrumenten. Horn en organist
Mats Erlandsson speelden een door
lopende set waarbij twee klanklagen over
elkaar heen gelegd werden: die van het
orgel en de computer gecomponeerde
laag. Op die manier creëerden ze een
site-specifiek en hybride instrument,
waarin de klankkleur van het orgel en de
akoestische eigenschappen van de ruimte
werden versterkt en getransformeerd.
Monuments #6: Thomas Ospital
11 december 2021
Muzikaal sluitstuk van het programma
rondom Sweelinck was het Monumentsconcert op 11 december. De jonge Parijse
organist Thomas Ospital speelde een
programma met muziek van Bach en een
orgelbewerking van het beroemde Mein
Junges Leben hat ein End van Sweelinck,
ook door kunstenaar Susan Philipsz
gebruikt in haar installatie The Fall. Vermaard
om zijn improvisatietalent speelde Ospital
afsluitend verschillende improvisaties.

Silence #33: Maria W Horn,
Mats Erlandsson
3 december 2021
Dit Silence-concert organiseerden we in
samenwerking met Fiber Festival. De al
langer lopende samenwerking met Fiber
richt zich op onze gezamenlijke belang
stelling voor de wereldwijde trend van
nieuwe orgelmuziek, die zich langzaam
langs lange muzikale lijnen ontvouwt in
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Activiteiten & publieksbereik
in cijfers 2021

Ana Guedes, vol.7 n.17 007 | 30’07”
|121169_tape loop_7’13”
5.321 bezoekers

Hieronder een kort overzicht in cijfers:

Publieksprogramma
Opening Here is where we meet:
90 bezoekers
Symposium art & resistance:
60 bezoekers
Come Closer Raoni Muzho Saleh:
110 bezoekers
Opening Ana Guedes: 70 bezoekers
Silence #31: 120 bezoekers
Silence #32: 120 bezoekers
Museumnacht: 809 bezoekers
Silence #33: 110 bezoekers
Monuments #5: 120 bezoekers
Monuments #6: 120 bezoekers

The world after: conversation
pieces en Nieuwmarktkunstenaars
in de Sebastiaanskapel
In de maanden januari en februari
bezochten bijna 900 bezoekers de
pagina’s met de videowerken. Gedurende
de gehele looptijd zijn de online-video’s
14.000 keer bekeken. De ‘fysieke’
tentoonstelling ontving in totaal 5.000
bezoekers. De werken van de Nieuwmarkt
kunstenaars waren slechts anderhalve
week in 2020 te zien. In die korte periode
brachten 473 bezoekers een bezoek aan
de tentoonstelling.

Kunstinstallatie (Fundamenta):
Susan Philipsz, The Fall
(november–december) 2.371
(dicht vanaf 16 december,
loopt door in 2022)

Een rondje om de kerk
In 2021 liepen 1.414 bezoekers een rondje
om de kerk.
Kunstinstallatie (Anno):
Aimée Zito Lema, Here is where we meet
11.566 bezoekers
Samenwerking Hartwig Art Foundation:
Em’kal Eyongakpa, babhi–bɛrat 21r
1.587 bezoekers

Aimée Zito Lema, Here is where we meet, Amsterdam Art, 2021, fotografie: Almichael Fraay
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De coronamaatregelen hadden ook 2021
een grote impact op de bezoekers
aantallen. Vanaf januari t/m juni bevond
Nederland zich in een lockdown en vanaf
halverwege december opnieuw. Toch zijn
we erin geslaagd om door een aangepaste
programmering bezoekers op andere
manieren te bereiken en verschillende
publieksgroepen te verwelkomen.

Monument & Collectie

Groot onderhoudsplan
In het eerste kwartaal van 2021 werd het
nieuwe zesjarige groot onderhoudsplan
opgesteld voor de periode 2022 – 2028 in
het kader van de Subsidieregeling instand
houding monumenten (SIM) bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In
de zomer kwam het bericht dat de aan
vraag voor de nieuwe SIM-periode werd
afgewezen. Inhoudelijk werd het plan
goedgekeurd, maar de aanvraag van de
Oude Kerk viel onder de zaaglijn doordat
het totale budget van de Rijksdienst zwaar
werd overvraagd. Na deze afwijzing is aan
de Rijksdienst uitstel gevraagd tot eind
2022 voor de afronding van de actuele SIM
en de lopende restauratiewerkzaamheden,
in het kader van de Subsidieregeling
Restauratie Rijksmonumenten (SRR), door
vertraging die vanwege Covid is opgelopen.
Met het uitstel dat door de Rijksdienst
werd verleend is het noodzakelijke groot
onderhoud en restauratie voor 2021/2022
veiliggesteld. In het voorjaar van 2022
wordt de SIM-aanvraag opnieuw bij de
Rijksdienst ingediend. Met dit geplande
jaarlijkse groot onderhoud worden de
belangrijkste elementen aan het monu
ment gemonitord en aangepakt. Naast de
doorlopende onderhoudswerkzaamheden
Restauratie van de Crabeth-ramen in de Oude Kerk, fotografie: Maarten Nauw

worden er door de Oude Kerk vele aanvul
lende projecten uitgevoerd op het gebied
van restauratie en groot onderhoud waar
apart voor moet worden geworven en eigen
middelen voor worden ingezet. Naast de
actuele restauraties geldt dit bijvoorbeeld
ook voor onderhoud aan facilitaire zaken
en (elektronische) installaties, waar in het
afgelopen jaar veel in is geïnvesteerd.
2021 was het laatste jaar van het actuele
zesjarige onderhoudsplan voor groot
onderhoud en restauratie van de Oude
Kerk. Ondanks de ingrijpende gevolgen die
Covid had op onze bedrijfsvoering en
financiën is het ook in 2021 gelukt om alle
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
doorgang te laten vinden.
Actuele restauraties en onderhoud
Het onderhoud van een 3.000m2
omvangrijk rijksmonument is deels te
voorspellen en in te plannen, maar ook
schuilen er risico’s in die niet altijd te
overzien zijn. Bovendien zijn er
ontwikkelingen tijdens restauratiewerk
zaamheden die om aanpassingen en
oprekking van budget en planning kunnen
vragen. Afgelopen jaar was dat het geval
voor de twee grote restauraties die in de
kerk gaande zijn: de glas-in-loodramen in
de Mariakapel en de restauratie van het
geschilderde behang in de Spiegelkamer.
Ondanks de vorderingen van afgelopen
jaar, is er bij beide projecten vertraging op
de oorspronkelijke planning ontstaan,
doordat het herstel complexer is dan van
tevoren op basis van het onderzoek
ingeschat. Dit betekende dat we ook in
2021, in aanvulling op onze eigen inbreng,
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onderhoud en restauratie

In de Oude Kerk vinden doorlopend
restauratiewerkzaamheden plaats.
Al eeuwen werken ambachtslieden aan de
conservatie en restauratie van het monu
mentale gebouw. Tot op de dag van vandaag.
Het is een continu proces om het rijks
monument in goede conditie te houden.

op zoek zijn gegaan naar aanvullende
financiële middelen en fondsen. Ook
moesten er keuzes gemaakt worden om
minder urgente werkzaamheden uit te
stellen. Zo werd afgelopen jaar besloten
om de werkzaamheden aan de vervanging
van de loden cascadegoten van het
Noorderportaal uit te stellen om prioriteit
te geven aan de werkzaamheden in de
Mariakapel. De werkzaamheden aan de
afwatering van het Zuiderportaal die in
2020 zijn ingezet, werden wel afgerond.
Ook het herstel van het Westportaal en
het geplande herstel aan diverse zerken is
naar achteren geschoven om zo financiële
ruimte te maken voor de complexe
restauratie van de Spiegelkamer.
Restauratie Crabethraam en het
Tweede Burgemeestersglas
De oostzijde van de Mariakapel stond in
2021 gedurende het hele jaar in de
steigers. Achter de schermen werd hard
gewerkt aan het herstel en onderzoek
ten behoeve van de terugplaatsing van
het Crabethraam en het Tweede
Burgemeestersglas. In het restauratie
atelier van Glasbewerkingsbedrijf Brabant
GBB werden in de eerste maanden de
glas-in-lood panelen en gebrandschil
derde ruitjes van de ramen deskundig
gerestaureerd. De volgende stap in het
restauratieplan was om de panelen terug
te plaatsen in een zogenaamde museale
opstelling, mogelijk extra ondersteund
met een raamharnas voor het Crabethraam.
In een museale opstelling kunnen de
panelen meebewegen bij verzakkingen in
de toekomst. Onder de Oude Kerk
bevinden zich diverse funderingssystemen
die ieder op eigen manieren ‘werken’. Dit
zorgt voor druk en spanning op de muren,
en plaatselijk ook voor scheurvorming.
Ook zijn kleine verzakkingen waarneem
baar die jaarlijks nauwkeurig worden
gemonitord. Om zeker te weten dat de
beoogde museale opstelling voldoende
ruimte zou laten om deze verzakkingen
in het komende decennium goed op te
vangen, is in overleg met Bureau
Monumenten en Archeologie besloten om
nader onderzoek te doen naar de oorzaak

en voortschrijding van de schade in de
noordoostgevel. Dit onderzoek was in de
oorspronkelijke planning niet beoogd, en dat
is dan ook de reden voor de vertraging van
het restauratietraject. Het onderzoek wordt
afgelopen maanden uitgevoerd door de TU
Delft en heeft zich gericht op de kracht
werking binnen de vervormde en plaatselijk
gescheurde oostwand van de Mariakapel.
Op basis van de uitkomsten van het
onderzoek worden vervolgstappen bepaald.
Spiegelkamer
Na uitstel door covid ging in het voorjaar
van 2021 de langverwachte restauratie
van de Spiegelkamer van start. De
restauratie van de Spiegelkamer was
urgent. De doeken op de wanden en
deuren vertoonden op verschillende
plaatsen een zogeheten ‘buik’ – doordat
ze te krap in de betimmering waren
geplaatst. Een dikke laag vast stof, en
ruime overschilderingen belemmerden
daarnaast het zicht. Hierdoor had het
behang zijn originele glans en fris gekleur
de verschijning grotendeels deels verloren.
Ook waren plaatselijk kleine scheuren en
mechanische schade ontstaan.
Als eerste stap in het restauratieproces
zijn in het voorjaar de wanden onder
daglicht en UV-belichting gefotografeerd.
Op de UV opnames werd de grote hoeveel
heid overschilderingen goed zichtbaar.
Vervolgens is het eerste oppervlakte vuil
van de doeken verwijderd, waarna de
bespanningen van de muur zijn gehaald.
Het doek is bij de restauratie in de jaren
1970 tegen spaanplaat vastgespijkerd. Dit
materiaal is zuur en wordt broos. Besloten
is dit te vervangen door een emissiearm
berkentriplex. In het najaar is gestart met
de behandeling van de wandbespanningen
zelf. Gekozen is om de wandbespanningen
naast een structurele ook een esthetische
behandeling te geven. Zo zijn het vuil dat
zich aan de oppervlakte van het doek heeft
gehecht, de oude vernislagen, de vele overen bij-schilderingen en oude vullingen
verwijderd. Hierdoor zijn de kwaliteit en het
kleurgebruik van de originele schilderingen
weer veel beter tot hun recht gekomen.
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Het verloop van de behandeling loopt
goed, maar het verwijderen van het vernis
en de oude overschilderingen is aanzienlijk
meer werk dan eerder gedacht. Naast de
zichtbare overschilderingen zijn er nog
oudere overschilderingen aanwezig en
daaronder liggen veel vullingen die
onvoldoende hechting hebben met de
ondergrond. Om deze reden moeten die
dan ook verwijderd worden. Bovendien zijn
er grote verschillen aanwezig per baan
behang. Door deze vertraging kon in 2021
niet worden aangevangen met het laatste
deel van de esthetische behandeling: het
opnieuw vernissen, vullen en retoucheren
van de schilderingen. Met deze behande
ling wordt daarom in 2022 aangevangen.
De uitloop van dit restauratietraject
betekent ook dat er in 2022 aanvullende
fondsen geworven moeten worden om de
restauratie af te ronden. De restauratie
kon in 2021 (deels) live worden bijgewoond
door bezoekers.
Buitenschilderwerk
In het voorjaar vond de jaarlijkse keuring
van de Monumentenwacht plaats, die
wederom positief rapporteerde over de
constructieve toestand en staat van het
onderhoud van de Oude Kerk en het
aanpalende vastgoed. Dit dankzij het
doorlopende onderhoud aan het
monument. De aandachtspunten en
uitkomsten van het rapport zijn op basis
van prioriteit verwerkt in de bestaande
groot onderhoudsplanning. Deze keer
betrof dat met name het schilderwerk.
Waar in 2020 het schilderwerk van het
exterieur van het aanpalende vastgoed
onder handen is genomen, werden in 2021
de hoger gelegen delen van de kerk
aangepakt. Gedurende een periode van
een aantal maanden is het buitenschilder
werk aan onder meer de bovendakse
vensters, luiken, buitentappen en dak
kapellen nagelopen en hersteld onder de
deskundige leiding van Wilco de Ruijter.

uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg
in opdracht van de Gemeente Amsterdam
die eigenaar is van de toren. Het betrof
herstelwerkzaamheden aan het metsel
werk, het loodwerk, natuursteenherstel en
houtherstel. Ook werd er groot onderhoud
gepleegd aan het carillon. In overleg met
Gemeentelijk Vastgoed werden voorzorgs
maatregelen getroffen om mogelijke
schade aan het kerkgebouw, het aanpa
lende vastgoed, en met name het VaterMüllerorgel te voorkomen.
Facilitaire zaken
Met de aanstelling van onze nieuwe
medewerker facilitaire zaken en veiligheid
is in 2021 een grote inhaalslag gemaakt
op het gebied van facilitair management.
De banden met uitvoerders en onder
aannemers werden weer aangehaald, en
ook werden nieuwe afspraken gemaakt
over periodiek onderhoud en beheer van
installaties van het aanpalende vastgoed.
Alle opslag- en archiefruimtes werden
opnieuw ingericht en in gebruik genomen.
Ook werd een nieuw schoonmaakplan
opgesteld en in werking gesteld.
De elektronische installatie van de kerk,
kantoor en bijgebouwen werd afgelopen
jaar volledig gekeurd en opnieuw in kaart
gebracht en ingetekend. Door Stahlhöfer
Elektrotechniek is een plan opgesteld voor
een gefaseerde aanpak van verbetering en
plaatselijk herstel van de installatie en
achterstallig onderhoud. Ook hier werden
afgelopen jaar stappen in gezet. Er vond
een grondig onderzoek plaats van de
problemen in het nieuwe ledlichtplan
en de geluidsinstallatie die na werkzaam
heden van diverse weken konden worden
verholpen. Tevens werd alle buitenver
lichting vervangen en vond er groot
onderhoud plaats aan de stadsilluminatie.

Oudekerkstoren
Na een periode van bijna een jaar werden
de werkzaamheden aan de Oudekerks
toren afgerond. De restauratie werd
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Em’kal Eyongakpa, Babhi–bεrat 21r, 2021, fotografie: Jan Kees Steenman

Toelichting baten
In 2021 ontving de Oude Kerk 34.050
bezoekers, vergelijkbaar met 2020
(36.475). Dit is een kwart van het aantal
bezoekers dat we ontvingen voor de
Coronapandemie. De kerk was in 2021
ruim 24 weken gesloten. Het totaal aan
bezoekersinkomsten van €168.667 komt
+35% uit boven budget, omdat met
minimale inkomsten rekening was
gehouden door de beperkende Corona
maatregelen. De publieksinkomsten
daalden echter -80% ten opzichte van de
situatie van voor Covid. De museumwinkel
heeft relatief gezien goed gedraaid.
Met een omzet van €12.141 was dit +21%
boven budget, en +46% ten opzichte van
2020. Het subtotaal aan overige (in)directe
opbrengsten komt uit op een bedrag van
€180.115, net onder budget (-5%). De
inkomsten betreffen hoofdzakelijk de
huurbaten voor het aanpalende vastgoed.
Met een deel van de ondernemers werd een
betalingsregeling getroffen in verband met
Covid. De baten voor ontvangsten en evenementen vielen -57% lager uit, mede ver
oorzaakt door de beperkende maatregelen.
Silence #33, Maria W Horn, Mats Erlandsson, 2021, fotografie: Maarten Nauw

Ook in het eerste jaar van deze nieuwe
beleidsperiode mocht de Oude Kerk
rekenen op de steun van haar vaste
subsidiënten voor programma en
activiteiten, via het Amsterdams Fonds
voor de Kunsten (Kunstenplan) en
Mondriaan Fonds (Meerjarige Kunstpodia).
Door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed werd de laatste jaarbijdrage
verstrekt voor de Subsidieregeling
instandhouding rijksmonumenten (SIM).
De Rijksdienst droeg ook bij aan
restauratiewerkzaamheden via de
Subsidieregeling Restauratie
Rijksmonumenten (SRR 2018 – 2021)
voor lopende projecten.
Het programma werd ondersteund, met
diverse projectbijdragen van particuliere
en private fondsen. Voor The World After
ging dit om bijdragen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds
en Kickstart Cultuurfonds. Ammodo en het
Mondriaan Fonds droegen ruimhartig bij
aan Here is where we meet van Aimée Zito
Lema. De Hartwig Art Foundation
financierde de productiekosten van de
twee kleine presentaties in de herfst.
Tevens werden diverse toekenningen
gedaan, door particuliere en private
fondsen voor programma’s, die doorlopen
tot in 2022, zoals voor The Fall van Susan
Philipsz (Fonds21), het langlopende
project It’s OK van Jeanne van Heeswijk
(Fonds Cultuurparticipatie, Gemeente
Amsterdam), de ontwikkeling van een
online archief (Mondriaan Fonds). Ook
mochten we rekenen op de jaarbijdragen
van de Vrienden Oude Kerk, particuliere
donateurs en leden van het filantropisch
gilde Oude Kerk.
De baten voor groot onderhoud en
restauratie zijn lager uitgevallen dan
gebudgetteerd. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door uitstel van de twee
actuele lopende restauratieprojecten –
de Crabethramen en de Spiegelkamer.
De reeds toegezegde baten zullen in 2022
in het resultaat komen. De toezeggingen
betreffen onder meer bijdragen van het
Stichting Edwin Bouwfonds, Prins
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zakelijk & organisatie

Financiële positie
Ook in 2021 was het noodzakelijk te
leunen op de generieke en cultuur
specifieke overheidssteun om de gemiste
inkomsten door Covid te compenseren.
Met dank aan deze financiële steun en
inspanningen om kosten te besparen,
konden we het jaar afronden met een
kostenneutraal resultaat. We hebben
gewerkt met een bijgestelde begroting ten
opzichte van de meerjarenbegroting
2021-2024, rekening houdend met
verminderde inkomsten door de corona
maatregelen. De ontvangen Covid-steun,
in combinatie met de ruimere structurele
subsidies in de nieuwe beleidsperiode
maakt dat het eigen inkomstenpercentage
voor 2021 uitkomt op 26,79%. Dit is lager
dan vorig jaar (46%), en aanzienlijk minder
dan de periode voor Covid toen we een
gemiddeld inkomstenpercentage hadden
van 75%. Voor een herstel naar een
financiële positie pre-covid, wordt 2019
aangehouden als ijkpunt.

Bernhard Cultuurfonds, de Gravin
van Bylandt Stichting, Zabawas, en
Stichting Diorapthe.
In 2021 werd er €383.458 toegekend aan
generieke steunmaatregelen voor onder
steuning van vaste lasten en lonen (NOW
en TVL). Cultuurspecifieke steun werd via
de overheid verstrekt via Compensatie
regeling Coronacrisis Meerjarige Kunst
podia, tweede en vierde Steunmaatregel
van totaal € 244.150 voor 2021.
Toelichting lasten
De beheerslasten materieel betreffen in
eerste instantie de uitgaven voor groot
onderhoud en restauratie. De bedrijfslasten kerk zijn hoger uitgevallen dan
gebudgetteerd, door hogere energielasten
en assurantie en uitbreiding van de
schoonmaak. Ook de kantoor- en
administratiekosten vallen hoger uit
dan gebudgetteerd door investeringen
in automatisering IT, vervanging van
verouderde kantoorinventaris en hogere
advieskosten. Het totaal aan beheers
lasten materieel valt lager uit – 23%,
omdat diverse onderhouds- en
restauratieprojecten vertraging hebben
opgelopen tot in 2022.
De activiteitenlasten materieel vallen
hoger uit dan begroot (+27%), hoofd
zakelijk vanwege noodzakelijke
investeringen in marketingcommunicatie.
Dit betreft de ontwikkeling van een nieuwe
digitale strategie, onderzoek en onder
steuning, en het traject voor de
ontwikkeling van een nieuwe website en
online archief. Met deze investeringen is
een eerste belangrijke stap gezet in de
aanpak van de achterstand op het gebied
van merk, marketingcommunicatie en het
vergroten van onze zichtbaarheid en
naamsbekendheid. Ondanks de lockdowns
en aaneengesloten periodes van sluiting
van de Oude Kerk hebben we in 2021 weer
een volwaardig programma kunnen
ontwikkelen, ook in voorbereiding op de
komende jaren. De lasten betreffen de
productielasten, fees en per diems voor
kunstenaars, performers, musici,

producenten en (freelance) curatoren,
op- en afbouwkosten, publieksprogramma’s,
locatie- en advieskosten en project gere
lateerde marketing- en communicatielasten.
Het totaal aan personeelslasten viel hoger
uit dan begroot (+27%). Het werving- en
selectietraject van de nieuwe directeur, de
manager marketing & communicatie en de
creative producer leidde tot additionele
personeelslasten die niet waren begroot.
Daarnaast is er sneller begonnen met de
wederopbouw van het fors afgeschaalde
team na het eerste jaar Covid.
Toelichting balans
De bestemmingsreserves ‘collectie’ en
‘onderhoud’ zijn samengevoegd, bestemd
om onvoorziene uitgaves voor het nietsubsidiabele deel van het groot onderhoud
en zorg voor de collectie te kunnen
opvangen. De bestemmingsreserve
‘vrienden’ is opgeheven, waarbij het
restant voor 50% is toegevoegd aan
het bestemmingsreserve ‘onderhoud &
collectie’ en voor 50% aan het
bestemmingsreserve ‘programmering’.
De voorziening groot onderhoud is
afgenomen door de subsidiabele uitgaven
binnen het groot onderhoudsplan (totale
uitgaven €277.834). Het Nationaal
Restauratiefonds heeft in 2021 een
aanvraag toegekend voor een bedrag
van €150.000 voor de Opengestelde
Monumenten Lening. Deze leningsfaciliteit
is onderdeel van de cultuurspecifieke
steunmaatregelen om de exploitatie
verliezen door Covid-19 op te vangen.
De Oude Kerk zet deze lening in om de
doorlopende financiering van het groot
onderhoud en restauraties te garanderen.
Hoofdlijnen begroting 2022
Op 16 november 2021 werd de begroting
2022 goedgekeurd door de Raad van
Toezicht. Op diverse punten wijkt deze af
van de meerjarenbegroting 2021-2024,
die nog werd opgesteld in een wereld
zonder Covid. De grootste financiële
uitdaging voor 2022 wordt de combinatie
van het wegvallen van de Covid overheids
steun (generiek en cultureel), in combinatie
met nog achterblijvende bezoekersaantallen.
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Covid zorgt voor diverse onzekerheden
in de prognoses voor baten. Toch is 2022
de continuering van een volwaardig
programma, zoals gespecifieerd in het
meerjarenbeleidsplan. Naast de door
lopende onderhoudswerkzaamheden
ligt in 2022 in het bijzonder nadruk op
investeringen in zichtbaarheid en in het
team/HR.
Bijzondere toegang
Onder de totale 34.065 bezoekers
ontvingen we 4.773 bezoekers die voor
het monument komen en de faciliteiten
als winkel en informatiebalie gebruiken,
maar niet betalen voor het programma.
Dit onderscheid is onder meer het
resultaat van de afspraken met de
Oudekerkgemeente, die op zondag
de eredienst en de vesper houdt, en de
hoogtijdagen viert in de Oude Kerk. Deze
diensten zijn vrij toegankelijk. Hoewel dit
concurreert met de reguliere openstelling
is het statutair zo vastgelegd en blijft het
voor de Oude Kerk van belang ook het
immateriële erfgoed ruimte te geven.
Deze openstellingen worden door
medewerkers van de Oude Kerk begeleid,
omdat de verantwoordelijkheid voor
bezoekers, gastvrijheid en veiligheid altijd
bij onze organisatie ligt. Voor bezoekers
bestaat er geen onderscheid in afzender:
er is voor hen maar één Oude Kerk.
Totaal werd aan 10.536 bezoekers gratis
toegang verleend.1

In 2021 verleenden we gratis toegang aan de
volgende groepen: Vrienden van de Oude Kerk, ICOM
kaarthouders, journalisten, gidsen, begeleiders van
mindervaliden, leerlingen via het onderwijsprogramma
van Ons’ Lieve Heer op Solder, kinderen onder de 13
jaar, bezoekers van de Museumnacht, genodigden
(openingen, gastenlijst bij publieksprogramma’s, etc.)
en leden van de Oudekerkgemeente. Ook voor
speciale buurtactiviteiten stelden we de deuren open.

1

Kwantitatieve prestatieafspraken
activiteiten
In 2021 werden, ondanks de lockdowns
en aaneengesloten perioden van sluiting
van de Oude Kerk 38 activiteiten
georganiseerd:
Tentoonstellingen, presentaties en
installaties
The World After – Conversation Pieces
(t/m 28 februari) (1x), Nieuwmarktkunstenaars in de Sebastiaanskapel
(t/m 17 januari) (1x), ‘Een oude bekende’
Presentatie van het hoofd van Christus
uit de studio van Rembrandt in de
collegekamer (t/m 1 maart), (1x),
Buitenprogramma tijdens lockdown: ‘een
rondje om de Kerk’ (1x), Dennis Rudolph
The 5 minute Apocalypse (1x) & Home
Apocalypse (1x) Contemplatieve
Wandelingen (1x), tentoonstelling
Aimée Zito Lema: Here is where we meet
(1x), Opening Here is where we meet (1x),
Symposium - Here is where we meet: art
and resistance (1x), tentoonstelling ism
Hartwig Foundation Em’kal Eyongakpa:
babhi–bεrat 21r (1x), tentoonstelling ism
Hartwig Foundation Ana Guedes: vol.7
n.17 007 | 30’07” |121169_tape
loop_7’13” (1x), Opening Ana Guedes:
vol.7 n.17 007 | 30’07” |121169_tape
loop_7’13” (1x), Museumnacht
Amsterdam: VR met Dennis Rudolph (1x),
publiek toegankelijke restauratie van de
Spiegelkamer (1x), publieke openstelling
tijdens opbouw tentoonstelling
The Fall (1x), Press View Susan Philipsz:
The Fall (1x), tentoonstelling Susan
Philipsz: The Fall (1x)
Performances en muziek
Activiteiten en bijeenkomsten Culturele
Terrassen (4x), Amsterdam Art Week: VIP
ontvangst (1x), Amsterdam Art Week:
ontbijt en muziek (1x) inhoudelijke
programma bij het afscheid van Jacqueline
Grandjean (1x), come closer (2x), Silence
(3x), Monuments (2x), herdenking 400jarige sterfdag Sweelinck (1x), herdenking
400 jaar Sweelinck (1x)

pagina 43

Overig
bijeenkomst Sociaal Creatieve Raad (1x)
opening winkel Stichting Eberhardjes
(aanpalende vastgoed, Oudezijds
voorburgwal) (1x) , Lancering Fonds voor
Centrum (1x), Stadshart Top #1 (1x)
Uitgesteld/geen doorgang i.v.m. corona
Silence (8x), Monuments (2x),
Come Closer (1x), opening Susan Philipsz:
The Fall (1x)

Organisatie
Organisatie in opbouw
Met een sterk gereduceerd team (5,8 fte)
gingen we het jaar 2021 van start. In de
eerste maanden van het jaar namen we
afscheid van nog eens vier collega’s,
waarmee het team tot minimale omvang
werd teruggebracht. In het voorjaar zijn
diverse vacatures uitgezet om het team
Oude Kerk weer op kracht te krijgen. Dit
leidde tot de aanstelling van een office
manager, medewerker facilitaire zaken
& veiligheid, creative producer en senior
manager marketing & communicatie, die
respectievelijk van start gingen in april en
juni 2021.
Na het vertrek van directeur Jacqueline
Grandjean werd zomer 2021 zakelijk leider
Emma van Oudheusden aangesteld als
waarnemend directeur-bestuurder, waarbij
curator Marianna van der Zwaag de
artistiek-inhoudelijke leiding kreeg. In
november werd Mariette Dölle als nieuwe
directeur van de Oude Kerk per februari
2022 aangesteld.
Bij de start van deze interim-periode
moest rekening gehouden worden met de
aanhoudende beperkende maatregelen
door covid, en de grote invloed die de soms
gekmakende carrousel van opstarten,
afschalen en weer opstarten had op de
organisatie en het team. Er was veel
onduidelijkheid en onzekerheid over de
openstelling en daarmee ook de doorgang
en invulling van het programma voor 2021
en uiteindelijk ook 2022. Dit alles heeft in
het afgelopen jaar een zware wissel
getrokken op de organisatie en veel van de

Titel

individuele collega’s gevraagd. Desalniet
temin is door een indrukwekkende
veerkracht, voortvarendheid en saam
horigheidsgevoel door het team veel
bereikt en zijn er belangrijke stappen
gezet. Op alle lagen heeft een kwaliteits
slag plaatsgevonden, zowel daar waar het
gaat om de doelen van de Oude Kerk in het
algemeen, als de interne organisatie.
Investeringen in interne organisatie
& arbeidsvoorwaarden
Juist vanwege deze onrustige en onzekere
periode is er met dit (nieuwe) team veel tijd
en aandacht besteed aan de interne
organisatie. Er is veel geïnvesteerd in de
verbetering van arbeidsomstandigheden,
interne communicatie- en afstemming,
procesbeheersing- en management en
teambuilding. Onder meer heeft dit
geresulteerd in een herziening van de
volledige IT-infrastructuur en systeem
beheer, vervanging van alle hardware en
een migratie naar Microsoft365. Er werd
een nieuwe centrale agenda in gebruik
genomen als projectmanagement tool.
Ook werd een nieuwe manier van
archiveren in gebruik genomen en zoveel
mogelijk administratieve processen en
handelingen geautomatiseerd en
gedigitaliseerd. Door het programmateam
is het interne productieproces van
tentoonstellingen en programma’s
grondig onder de loep genomen. Daarin
werden verbeteringen doorgevoerd die
een efficiëntere inrichting van het proces
als doel hebben.
Een belangrijke stap in de verbetering van
de arbeidsvoorwaarden was de indexatie
van het loongebouw en salarishuis volgens
de Richtlijn Nederlandse Presentatieinstellingen van De Zaak Nu. In september
2021 stemde de Raad van Toezicht in
met de invoering van een salarishuis
waarbij 1 fte/ 38 uur wordt gehanteerd
(in plaats van 1 fte/ 40 uur). Per 1 januari
2022 worden zodoende de salarissen,
tarieven en vergoedingen van het
kernteam geïndexeerd met 5,4%.
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Afscheid Jaqueline Grandjean, 2021, fotografie: Maarten Nauw

Aimée Zito Lema, Here is where we meet, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij.

Verslag Raad van Toezicht

Afscheid directeur Jacqueline Grandjean
in kondigde Jacqueline Grandjean haar
vertrek aan bij de Oude Kerk, om de positie
van artistiek directeur in het KMSKA in
Antwerpen te bekleden. De Raad van
Toezicht is dankbaar voor alles wat
Jacqueline Grandjean in de afgelopen
negen jaar voor de Oude Kerk heeft
betekend. Met vernieuwend beleid heeft
zij de Oude Kerk, na een decennialange
restauratie, opnieuw verbonden met
mensen en gemeenschappen in
Amsterdam. Koersvast realiseerde zij
afgelopen jaren een uitzonderlijk en
indrukwekkend resultaat. In het afgelopen
jaar heeft ze de Oude Kerk op positieve
wijze door de pandemie geloodst. Ze
heeft de Oude Kerk in goede conditie
achtergelaten. Per juli 2021 trad
Jacqueline Grandjean terug als directeurbestuurder. De raad stelde zakelijk leider
Emma van Oudheusden vanaf dat moment
aan als waarnemend directeur-bestuurder,
waarbij curator Marianna van der Zwaag de
artistiek-inhoudelijke leiding kreeg, tot de
indiensttreding van de nieuwe directeur
per 14 februari 2022.

Toezicht beleid & financiën
In totaal vergaderde de Raad van Toezicht
in 2021 vijf keer: op 1 februari, 22 maart,
10 mei, 20 september en 16 november
2021. Daarnaast heeft schriftelijke
besluitvorming plaatsgevonden.De
vergaderingen tot en met mei vonden
plaats in aanwezigheid van de directeurbestuurder en zakelijk leider, de
vergaderingen in september en november
in aanwezigheid van de waarnemend
directeur/zakelijk leider. In alle vergade
ringen was de financiële stand van zaken
en risicobeheersing door invloed van de
Coronacrisis een belangrijk thema. Alle
ingebrachte stukken in dit verband, te
weten de financiële voortgangs
rapportages, liquiditeitsoverzichten en
risicoanalyses werden door de raad
goedgekeurd en/of ter kennisgeving
aangenomen.
Op 22 maart heeft de raad de jaarstukken
2020 besproken, bestaande uit de
concept-jaarrekening en het conceptbestuursverslag (gecontroleerd en
goedgekeurd door Accountantskantoor
Bannink). In een jaar dat getekend werd
door Covid spreekt de raad waardering uit
voor de wijze waarop het bestuur en team
in moeilijke tijden de financiële schade
heeft kunnen beperken. De jaarrekening
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en het bestuursverslag werden unaniem en
zonder wijzigingen vastgesteld door de
raad. Op grond hiervan heeft de raad
decharge verleend aan het bestuur voor
het gevoerde beleid en werd de mee
rjarenbeleidsperiode 2016 – 2020
officieel afgerond.
Op 10 november heeft de financiële
commissie van de RvT in de nieuwe
samenstelling voor het eerst vergaderd
in aanwezigheid van de waarnemend
directeur/zakelijk leider. De commissie
bestaat uit Wouter Han (vz), Tjepco van
Voorst Vader en Allard Meine Janssen.
Op de vergadering van 16 november werd
de nieuwe commissie officieel benoemd
door de raad. In deze vergadering werd
tevens de begroting en het activiteitenplan
2022 vastgesteld. Tenslotte werd ook de
doelstellingen voor financieel herstel naar
het niveau van voor de Covid crisis
doorgenomen, waar 2025 wordt
aangehouden als stip op de horizon.
Op de agenda
Naast toezicht op beleid en financiën,
vergaderde de raad in 2021 over de
volgende onderwerpen: toezicht op en
voortgang van groot onderhoud &
restauratie en de doorlopende duurzame
financiering daarvan, de artistiekinhoudelijke doelstellingen versus
gerealiseerd beleid, evaluaties en
vooruitblik programma en activiteiten,
bezoekersaantallen, strategie ten aanzien
van publieksbereik en (investeringen) in
zichtbaarheid, stakeholdermanagement,
bedrijfsvoering en interne proces
beheersing, evaluatie van het proces voor
aanstelling nieuwe directeur-bestuurder.
Een bijzonder punt van aandacht en
gesprek waren de investeringen in team en
arbeidsvoorwaarden volgens Fair Practice
Code en de Richtlijn voor Nederlandse
presentatie instellingen voor Beeldende
Kunst. In de vergadering van september
stemde de raad in met een indexatie van
het functie- en loongebouw per 1 januari
2022 en overgang naar 1fte/ 38 uur.

Zelfevaluatie en governance
In de vergadering van februari is de
Governance Code Cultuur uitgebreid
behandeld. Met name werd de verhouding
besproken tussen RvT en bestuur/directie,
die continue aandacht behoeft. Hoe
organiseer je de balans tussen inhoudelijke
betrokkenheid, constructieve afstand
(toezichthouden) en het fungeren als
inspirator?
Op verzoek van de voorzitter heeft er in
2021 een interne evaluatie binnen de raad
plaatsgevonden, specifiek over zijn
functioneren. De zelfevaluatie van de raad
als geheel is voorbereid. Gekozen is om
een zelfevaluatie in te plannen in het
voorjaar van 2022, na het aantreden van de
nieuwe directeur. Met de vertrekkende
directeur-bestuurder heeft in de zomer
een exit gesprek plaatsgevonden.
Uitkomsten en aanbevelingen zijn binnen
de raad gedeeld en besproken.
De Raad van Toezicht ontving ook in 2021
geen vergoeding. De Raad van Toezicht van
de Oude Kerk onderschrijft de Governance
Code Cultuur, de Code Culturele
Diversiteit en de Fair Practice Code.
De raad dankt alle medewerkers van de
Oude Kerk voor hun enthousiasme, kennis,
kunde en grote inzet in een bewogen jaar.
Tjepco van Voorst Vader,
voorzitter.
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Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Oude Kerk
bestond in 2021 uit: Tjepco van Voorst
Vader (voorzitter), Lex Kloosterman
(t/m 22 maart), Hans Kodde (t/m 10 mei),
Rein Kronenberg, Hermine Pool, Peter
Tomson, Mariëlle Paul, Esther Agricola,
Roosje Klap, Wouter Han (vanaf 10 mei),
Allard Meine Jansen (vanaf 10 mei).
In het voorjaar nam de raad afscheid van
zowel Lex Kloosterman als van Hans
Kodde, die beiden de maximale termijn
van 3 x 3 jaar als toezichthouders hadden
uitgezeten. De raad is dankbaar voor de
jarenlange inzet en deskundige bijdragen
die zij hebben geleverd. Onder begeleiding
van een wervingsbureau werd de zoek
tocht gestart naar geschikte opvolgers.
Als uitkomst van dat traject verwelkomde
de raad in 2021 Wouter Han (portefeuille
financiën) en Allard Meine Janssen
(portefeuille erfgoedbeheer).

Verloop wervingstraject nieuwe
directeur-bestuurder
Bij het wervingstraject voor een nieuwe
directeur is de Raad van Toezicht
ondersteund door een professioneel
wervings- en selectiebureau en experts uit
de kunstwereld. Bij aanvang heeft de raad
de intentie uitgesproken om de koers en
visie die de afgelopen jaren zijn ingezet
met hedendaagse kunst in samenspel met
het erfgoed, voort te zetten. De Raad van
Toezicht stemde in oktober in met de
voordracht van Mariette Dölle, toenmalig
directeur van Museum Kranenburgh in
Bergen. De raad is verheugd dat zij met
Mariette Dölle een bevlogen museum
directeur heeft gevonden met bewezen
talent voor het realiseren van tentoon
stellingen die de tijdsgeest weerspiegelen.

Woord van dank

Fondsen, subsidienten en donateurs
Amsterdams Fonds voor de Kunsten,
Mondriaan Fonds, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Fonds21, Ammodo,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Kickstart
Cultuurfonds, Fonds Cultuurparticipatie,
Gemeente Amsterdam, Stichting Edwin
Bouwfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Gravin van Bylandt Stichting, Zabawas,
Stichting Diorapthe, leden van het
Filantropisch Gilde, Vrienden en de vele
particuliere donateurs van de Oude Kerk,
Bankgiro Loterij Fonds.
Raad van Toezicht
Tjepco van Voorst Vader (voorzitter),
Esther Agricola, Roosje Klap, Hermine
Pool, Mariëlle Paul, Peter Tomson,
Rein Kronenberg, Wouter Han, Allard
Meine Jansen.
Team Oude Kerk 2021
Jacqueline Grandjean (directeur, tot
juli 2021), Emma van Oudheusden (zakelĳk
leider (tot mei 2022) / waarnemend
directeur (vanaf juli 2021), Marianna van
der Zwaag (curator, waarnemend artistiekMonuments #6, Thomas Ospital, december 2021, fotografie: Maarten Nauw

inhoudelijk verantwoordelijke vanaf juli),
Jacob Lekkerkerker (curator muziek en
organist titulair), Radna Rumping (curator
performance), Matteo Imbruno (organist
titulair), Chloë Sylvestre (creative
producer, vanaf april), Reinier Klok &
Simone de Vries (productie, tot april),
Marian Cousijn (marketing & commu
nicatie, tot februari), Sinja Bloeme
(manager marketing en communicatie,
vanaf juni), Brecht Russchen (redacteur),
Khadija Bellahcen (office & support, vanaf
april), Rafael Mulder (coördinator
publieksteam), Piet Musters (tot 31 maart)
& Gerk Kazemier (vanaf 1 juni) (facilitair en
veiligheid), Bram Kroon, Stan Litjens,
Jonnah Bron, Roua Jafar, Bernard Anfari
Boakye, Alle Kok, Vera Scheerlink,
Astrid van Loon, Bobbie Wagenaar,
Delfi Samsom (publieksmedewerkers),
Camiel Kom (stagiair archief), Nadya & Ivan
(schoonmakers).
Chantal Hendriksen (studio Hendriksen/
grafische ontwerp), Martine Willekens
(Pers & PR), Maarten Nauw (fotografie
publieksprogramma), Gert-Jan van Rooij
(fotografie tentoonstelling), Arjen van Eijk
(Xinix Films), Bobbie Wagenaar (Sans
Studio), Brian Sahertian (web development),
Frank van der Weij (audio en techniek),
Elisabeth Hulst en Charlotte Welling
(administratiekantoor ASK),
Joep Münstermann, Robert Clarijs en
Team Anything is Possible, Computerdoc/
Constant IT (ICT en systeembeheer).
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Kunstenaars en musici
Aimée Zito Lema, Susan Philipsz, Dennis
Rudolph, Ana Guedes, Em’kal Eyongakpa,
Raoni Muzho Saleh, Humpus Lindwall,
Ton Koopman, Thomas Ospital, Maria
W Horn , Mats Erlandsson , Roland
Dahinden, Jacob Lekkerkerker, Gareth
Davis, Oene van Geel, Pau Sola Masafrets,
Louisa Rocha, Emily Bannister, David
Helbich, Jeanne van Heeswijk.

Team restauratie en onderhoud
Ben Massop en François van der Gouw
(BBM Restauratiearchitectuur), Martin
Oosterom en Dieks Schep (De Heeren
Bouwmeester), Jeffrey Visser & team
(Stahlhoffer Elektrotechniek), Ruth
Jongsma, Astrid van den Berg & team
(restauratie geschilderd behang
Spiegelkamer) Wilco de Ruijter (Wilco de
Ruijter schilderwerken) Dylan Jonker (Iszo
Tech), Wijnand ter Horst, Inpijn-Blokpoel,
firma Eijsbouts, firma Reil (Vater-Müller
orgel), firma flentrop (transept orgel),
Slotboom Steenhouwers, Patrick Westhof,
Van Dijnsen, Unica, Bureau Monumenten
en Archeologie, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam, Gemeentelijk
Vastgoed, Monumentenwacht,
Keij & Stefels.
Samenwerkingspartners
Amsterdam Art, Rijksakademie voor
Beeldende Kunst, W139,
Compagnietheater, De Waag, Ons’ Lieve
Heer op Solder, Eye Filmmuseum,
Amsterdam Museum, Museum het
Rembrandthuis, KNAW, UvA, HvA,
Vereniging Public Art Amsterdam, H501,
Mediamatic, Museum van Loon, Reinwardt
Academie, Bejaardenhuis Flesseman,
Cordaan, Leger des Heils,
Oudekerkgemeente, PKA, Sweelinck
Cantorij, Ondernemersvereniging BIZ,
Bewonersinitiatief ‘We Live Here’,
Burgerinitiatief ‘Stop de Gekte’, Green
Light District, Red de Cultuur,
buurtinitiatief ‘ontmoet je buren’, Hartwig
Art Foundation, Eberhartjes, Fiber
Festival, Hôtes Culture, We Are Public,
Koffieschenkerij, BonneSuits. TEN The
Executive Network, Dixon&DeJaeger,
Gemeente Amsterdam, Amsterdam &
Partners, Museumvereniging, MOAM,
OAM, collega musea/instellingen,
Culturele Terrassen, Buro Dertig/
Sweelinck Festival, Museumnacht,
initiatief We live here Amsterdam, Sans
Seriffe, See all This, MetropolisM, Mister
Motley, De Groene Amsterdammer, Art
Snap, INTK, Bravoure, Bannink
Accountants en Belastingadviseurs.
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Susan Philipsz, The Fall, Oude Kerk, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij

press clips

Het Parool, 14 april 2021

De volkskrant, 15 april 2021

press clips

Het Parool, 21 september 2021

Het Parool

press clips

Het Parool

Het Parool, 30 november 2021

press clips

De Volkskrant, 6 december 2021

De Groene Amsterdammer, 8 december 2021

press clips

NRC, 15 december 2021

De Volkskrant

Aimée Zito Lema, Here is where we meet, 2021, fotografie: Gert Jan van Rooij

