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Silence 28: Herman Kolgen. Foto: Maarten Nauw
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2020 begon opgewekt, met lovende recensies in NRC en Parool nummer 1 
vermelding voor Poems for Earthlings van Adrián Villar Rojas. We waren ons in  
die eerste maanden nog niet bewust welk pandemisch onheil naderde.. 

De Oude Kerk was met Poems for Earthlings van Adrián Villar Rojas opnieuw 
spraakmakend; we werden gezien als moedig en open. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de culturele sector in Paradiso kreeg de Oude Kerk 
hiervoor een staande ovatie van de ruim 500 aanwezigen. Hartverwarmend!
Het publieksprogramma ontvouwde zich, met indrukwekkende producties  
zoals een performance door Geo Wyeth, het participatieve spel ‘Sasanel’ door 
Susan Ploetz en Nina Runa Essendrup, en een luistersessie met Aurélie 
Nyirabikali Lierman, gecureerd door Radna Rumping. Stagiair Line Matson 
ondersteunde in de productie. Silence gooide steeds hogere ogen met een  
trouw publiek van liefhebbers. Ontvingen we op de vroege vrijdagochtend  
(8 a.m.) in het begin circa 20 mensen, inmiddels staan er rijen voor de deur van 
rond de 120 concertbezoekers. Medewerker publiek en events, Filiz Alkoyak, 
loodste de bezoekers snel en geruisloos naar binnen. Vooral het concert van 
Herman Kolgen begin maart bleek legendarisch, hij componeerde door een 
chemische verbinding te maken met zwammen. Curator Jacob Lekkerkerker  
weet telkens de meest onverwachte musici op te sporen voor deze wonderlijke 
muziekserie. Enkele weken na het optreden van Kolgen kwamen plots 
paddenstoelen op uit de gestapelde zandzakken van de installatie. Facilitair 
medewerker Piet Musters liet dit onderzoeken en hield het goed in de gaten.  
Het bleken onschuldige schimmels die vanzelf weer zijn verdwenen. 

In het jaar 2020 was een bijzonder schilderij te gast in de Collegekamer: een 
Christuskop uit het atelier van Rembrandt. Het werk werd door ons ingezet  
als ‘conversation piece’ bij de viering van 75 jaar vrijheid. Voor het schilderij 
poseerde naar verluidt een Joodse man uit de buurt. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verdween het doek naar Duitsland en later werd het onderdeel  
van de Collectie Nederland als teruggave aan de staat omdat de eigenaar 
onbekend was. Het idee van conservator Marianna van der Zwaag was om met  
en in de nabijheid van het schilderij met buurtbewoners herinneringen te delen. 
Door in gesprek te gaan met mensen die de oorlog in de buurt hebben 
meegemaakt, wilden we een beter beeld krijgen van die periode op de Wallen  
en wat er zich afspeelde in en rondom de Oude Kerk. Twee studenten van de 
Reinwardt Academie, Yentl Krüse en Ramon de Ruijter, interviewden zo’n  
150 mensen met het schilderij als vertrekpunt voor herinneringen aan de oude 
binnenstad tijdens de oorlogsjaren.  
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In augustus was Poems for Earthlings dan toch echt ten einde. Na negen 
maanden sloten we de deuren van deze nu al legendarische installatie met pijn  
in het hart. Maar ook tot grote opluchting van de kerkgemeente: eindelijk weer 
dag- en zonlicht in de kerk! De afbouw verliep dankzij projectleider Reinier Klok 
voorspoedig. Geen eenvoudige klus, want het was de uitdrukkelijke eis van de 
kunstenaar dat al het materiaal gerecycled zou worden. Tot en met de laatste 
spijker aan toe. Na een korte online campagne waarbij de gratis af te halen 
materialen op uiteenlopende fora onder de aandacht werden gebracht, werden 
van heinde en verre bouwmaterialen en zandzakken opgehaald voor de aanleg 
van speeltuinen, isolatie van woningen, materiaal voor scouting, het maken van 
meubels en het vormgeven de openbare ruimte. Toen de laatste snipper was 
opgehaald werd de kerk tijdens de Uitmarkt geveegd door tientallen vrijwilligers, 
die de Oude Kerk weer op een heel nieuwe manier ontdekten.  

Dankzij Rafael Mulder en het team bij De Waag kregen de experimentele 
Culturele Terrassen vorm in samenwerking met bewoners, ondernemers en 
mensen in de buurt. Een initiatief dat dwars door de oude binnenstad heen 
bewoners activeert om een eigen buurtprogramma van de grond te tillen.  
De Oude Kerk ondersteunt waar mogelijk, en helpt met het faciliteren van de 
activiteiten. Door deze zelf-organiserende programmering door bewoners, 
culturele organisaties en ondernemers in de buurt hervinden we de leefbaarheid 
van de oude binnenstad, en leren mensen elkaar weer beter kennen.

In september opende The World After: Conversation Pieces. De fysieke versie  
van The World After, met een debatprogramma en verschillende offline 
ontmoetingen. Alle 20 films waren nu live in de context van de Oude Kerk te 
bekijken. Daartoe werden een tweetal houten cilinders gebouwd die bezoekers 
een veilige viewing garandeerden. Ook in de zijruimtes waren films te zien.  
We openden de deuren evengoed voor kunst uit de buurt. 50 kunstenaars van 
Open Ateliers Nieuwmarkt kregen de mogelijkheid om hun werk te tonen in  
de Sint Sebastiaanskapel. Met een uitmuntende vondst van producent Simone  
de Vries: de 50 werken werden op alfabet en op schildersezels, gelijkwaardig 
gepresenteerd. 

In deze tijd stonden we ook stil bij diversiteit en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Onder invloed van Black Lives Matter ontwikkelden we een manifest  
en deden we een ferme belofte om het verleden kritisch te heroverwegen en de 
toekomst gelijkwaardiger vorm te geven. Een van de leden van de adviesraad, 
Jennifer Tosh, las hierin kritisch mee. Een stevig gesprek over grensoverschrijdend  
gedrag resulteerde in een protocol dat voor alle medewerkers geldt, een 
vertrouwenspersoon en een vrouwelijk aanspreekpunt in de Raad van Toezicht. 
Het zijn gesprekken die onze aandacht zullen blijven vragen. 

Waren er geen tegenslagen? Zeker. Voldoende. Allereerst natuurlijk de pandemie 
die ons en de hele wereld als een mokerslag trof. Volkomen uit het niets. En alle 
gevolgen die de maatregelen tegen COVID-19 veroorzaakten. Een pas aangelegd 
LED-lichtsysteem bleek onverwacht ernstige storingen te veroorzaken, waardoor 
de kerk niet te verlichten was en verlichting storingen gaf tot in de geluidsinstallaties.  
De onophoudelijke stroom van onwaarheden die over de Oude Kerk werden 
uitgeroepen door onder meer de VVAB, SGP en die kritiekloos en zonder 
wederhoor werden overgenomen door andere media. De collega’s waarvan we 

Toen op 20 maart de kerk moest sluiten was de eerste zorg gezondheid. Niet 
alleen het erfgoed, maar nu eerst elkaar en onszelf beschermen. Goed voor elkaar 
zorgen werd het devies. Vanuit onze huiskamers kwam het team Oude Kerk elke 
dag online bij elkaar. De dagelijkse check-in om half tien zorgde voor ritme en 
verbondenheid. Al snel verzonnen we ook vernuftige projecten zodat we toch in 
contact konden blijven met onze bezoekers en de omgeving rond de Oude Kerk; 
Candles for Earthlings bood de mogelijkheid aan buurtbewoners om in het 
Oostportaal een kaarsje te branden. Mensen konden ook een van de kaarsen uit 
de tentoonstelling Poems for Earthlings mee naar huis nemen. Door die thuis te 
branden en via sociale media (#poemsforearthlings) te delen, kreeg gezamenlijke 
Amsterdamse troost vorm. Het idee kwam van onze medewerker publiek & 
events, Joanie Croes.

We deelden artikelen, boeken en inzichten tijdens de lockdown, om iets van de 
wereld te kunnen begrijpen. Want als cultuurmaker verhoud je je tot de 
samenleving. En ineens was die, net het oude monument, niet meer toegankelijk. 
Yuval Noah Harari schreef een indrukwekkend stuk in de Financial Times over de 
post-pandemische samenleving: ‘The World After’. Het gaf stof tot nadenken en 
spoorde in maart aan tot het benaderen van 20 kunstenaars met de vraag: hoe 
ziet de wereld eruit na corona? Dankzij redacteur Marian Cousijn en in samen-
werking met kunstmagazine Mister Motley werden interviews geschreven en korte 
films ontwikkeld door: Aimée Zito Lema, Children of the Light, Geo Wyeth, David 
Helbich, Germaine Kruip, Hans van Houwelingen, Iswanto Hartono, Marc Mulders, 
Marinus Boezem, Madelon Hooykaas, PolakVanBekkum, Ruchama Noorda, Sarah 
van Sonsbeeck, Smári Róbertsson, Stéphanie Saadé en Yair Callender.
We deelden de films één-voor-één via sociale media. Het werd een doorlopend 
programma van visuele bespiegelingen van waaruit nieuwe perspectieven en 
gesprekken ontstonden. 

Toen de deuren in juni weer opengingen kon er dankzij het geweldige idee van 
onze marketing strateeg Laurine Verweijen geslapen worden in de kerk, onder het 
genot van de acht uur durende soundscape van Adrián Villar Rojas, en vonden er 
dates plaats tussen de zandzakken. Naar eigen zeggen waren het voor bezoekers 
onvergetelijke ervaringen die de pandemie even op de achtergrond plaatsten.  

Na de lockdown kwamen bezoekers heel duidelijk anders binnen. Geraakt. 
Opgelucht. Bevreesd. Onzeker. Nieuwsgierig. En bovenal: heel gericht. Vanuit 
interesse in het samenspel tussen kunst en erfgoed. Dankzij de publieks-
medewerkers Brecht Russchen, Rafael Mulder, Bobbie Wagenaar, Bram Kroon, 
Ayunda Stel, Stella Vrijmoed, Rosa van den Dool, Mila Groen, Alle Kok, Vera 
Scheerlink en anderen kregen we enthousiaste verhalen over hoe mensen de 
installatie met nieuwe ogen bekeken. Poems for Earthlings bleek de spiegel van 
deze tijd. In talrijke berichten op sociale media werd gesproken over de 
inspirerende gesprekken van bezoekers met het publieksteam. De winkel liep 
niet eerder zo goed. In de zomer ontvingen we een intens geïnteresseerd soort 
bezoeker. Concerten werden weer opgestart vanuit een actief onderhouden 
orgel, dankzij organist Matteo Imbruno die tijdens de lockdown dagelijks speelde 
en het orgel zo in conditie hield. 
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The World After: Conversation Pieces. Foto: LNDW Studio.

afscheid moesten nemen, waaronder een vanwege een burn-out. De moed die 
ons soms in de schoenen zakte vanwege het uitzichtloze perspectief dat de 
pandemie ons bood. Werken met een geminimaliseerde bezetting en 
ondertussen niet altijd je ambities en talenten kunnen aanspreken zorgde voor 
marginaal plezier en voldoening. En de zorgen om de financiën, omdat het lange 
tijd onzeker was of de Oude Kerk noodhulp zou krijgen, hielden sommigen van 
ons lange tijd uit de slaap. 

De vlag ging daarom groot uit toen twee belangrijke meerjarensubsidies werden 
toegekend. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst roemde in de adviestekst de 
uitstekende artistieke visie. Het Mondriaan Fonds prees de Oude Kerk voor 
(onder meer) de aandacht voor de buurt. De aanvragen waren als een 
gesamtkunstwerk waar het team Oude Kerk met collectieve denkkracht een 
belangrijke basis heeft gelegd voor de toekomst. Hoe belangrijk die was, ervaren 
we nu pas. Zonder deze twee subsidies had de Oude Kerk op een randje 
gebalanceerd, omdat 70% van de inkomsten normaal uit entree komen. En die is 
nu - opnieuw - dicht. De snel aangevraagde steun, noodhulp en de snelle acties 
van zakelijk leider Emma van Oudheusden op financieel vlak zijn van existentiële 
waarde gebleken. 

Wat in januari zo opgewekt begon, ontwikkelde zich tot een jaar waarin het 
ondenkbare werkelijkheid werd. In deze moeilijke, maar onvergetelijk leerzame 
tijd, heeft het team Oude Kerk zich veerkrachtig en moedig getoond. Grote 
bewondering heb ik voor iedereen die afgelopen jaar, soms tegen beter weten in, 
de schouders heeft gezet onder het behoud, beheer en levend houden van de 
Oude Kerk, en het onder alle omstandigheden open staan voor de wereld en de 
mensen om ons heen. Het is een prestatie van jewelste!

Grote dank gaat ook uit naar alle fondsen, bedrijven, organisaties en particulieren 
die ons hebben gesteund in 2020, en aan alle bezoekers die ondanks de maat-
regelen kwamen en de mensen die hun toegangstickets niet hebben teruggevorderd.  
De Oude Kerk leeft van deze steun. 
Ook stadsdeel Centrum, de gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Museumvereniging hebben steeds 
meelevend gereageerd op de noodkreten die zijn uitgegaan tijdens de afgelopen 
maanden. Tenslotte dank aan onze Raad van Toezicht die onder de gegeven 
omstandigheden extra en online bijeen is gekomen.

Jacqueline Grandjean
directeur
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inleiding

Het onverwacht perspectief-arme jaar 
2020 bleek een belangrijke tijd voor de 
Oude Kerk. Door met elkaar te kijken, van 
gedachten te wisselen over de wereld om 
ons heen en proberen te begrijpen waar we 
in terecht waren gekomen - is ons 
perspectief gekanteld. We zijn ons ervan 
bewust geworden dat we dingen in de 
toekomst anders willen aanpakken. 

Zo zien we dat het resultaat een wenselijk 
eindpunt is, maar waar het echt om draait 
is het proces. We hebben gezien dat de 
kwaliteit van kunst belangrijk is, maar wat 
voor mensen betekenis heeft bovenaan 
staat. We zagen dat groei niet altijd in 
euro’s te meten moet zijn, maar dat je met 
elkaar de groei kunt definiëren die je in de 
wereld wil zien. We zagen dat loslaten en 
ruimte bieden soms meer oplevert in 
samenwerking en verbinding dan 
controleren. De strategie van gedeelde 
waarden helpt om het mede-eigenaarschap  
van erfgoed verder te ontwikkelen richting 
gemeenschappen die momenteel nog 
afwezig zijn in de Oude Kerk. 

Sociale gelijkheid kwamen we tegen na de 
moord op George Floyd en de protesten 
van Black Lives Matter. We hebben ons 
instituut kritisch tegen het licht gehouden 
samen met mensen met een niet-Westerse 
achtergrond. In een manifest gaven we op 
6 juni blijk van bewustzijn en actie. Als het 
gaat om dekolonisatie is een proces 
ingezet dat voortduurt en waarbij we de 
collectie, het gebouw, de geschiedenis en 
het instituut bevragen en open bespreken. 

De interhistorische visie zorgt ervoor dat 
we in staat zijn tot herinterpretatie; we 
voegen nieuwe of vergeten pagina’s toe 
aan de (kunst)geschiedenis. 
Diepe gesprekken over #metoo voerden 
we, en wat onbesproken bleek werd nu 
eens besproken. Ook in onze organisatie 
speelde grensoverschrijdend gedrag. 
Openheid en bewustwording zorgde voor 
een nieuw protocol. En een veiliger plek. 

We doopten ‘educatie’ om tot ‘inclusie’.  
En ‘organisatie’ noemen we voortaan 
‘community’. We zien marketing als een 
manier om het proces te delen en 
zichtbaar te maken, niet louter om  
kaartjes te verkopen. En we geloven in de 
verbindende kracht van kunst voor 
mensen. Deze inzichten hebben ons de 
afgelopen coronatijd slagkracht, inspiratie 
en richting gegeven. 

We zien de Oude Kerk als een mede-
menselijke gemeenschap die samen met 
anderen betekenisvolle verbindingen aan 
gaat. Oude Kerk is de vinger aan de pols 
van de veranderende maatschappij. 

2020

Heropening na lockdown in juni 2020.



The World After: Conversation Pieces. Hans van Houwelingen: COVID-19. Foto: LNDW Studio.



Come Closer: Luistersessie met Aurélie Nyirabikali Lierman. Foto: Maarten Nauw
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Adrían Villar Rojas, 
Poems for Earthlings
21 nov 2019 – 16 aug 2020

Woensdag 16 augustus 2020 was de 
laatste dag van Poems for Earthlings,  
de langst lopende tentoonstelling in de 
Oude Kerk in jaren. Negen maanden lang 
vulde de omvangrijke en spraakmakende 
totaalinstallatie van de Argentijnse 
kunstenaar Adrián Villar Rojas de Oude 
Kerk. In het najaar van 2019 veranderde  
hij met enkele ingrepen de perceptie van 
het gebouw radicaal. Villar Rojas creëerde 
nieuwe muren van zandzakken; de ingang 
werd verplaatst naar de toren entree; alle 
ramen werden geblindeerd; het enige licht 
kwam van kaarsen; en er klonk een acht 
uur durende soundscape met geluiden uit 
de geschiedenis van de wereld. 

Met de installatie bevroeg de kunstenaar 
het belang dat in onze cultuur wordt 
gehecht aan tastbaar erfgoed zoals 
gebouwen en kunstschatten. Materie 
neemt in onze maatschappij een centrale 
plek in – zelfs in geloofshuizen waar het 
geestelijke centraal staat. Voor de 
beeldtaal liet de kunstenaar zich 
inspireren door de wijze waarop gebouwen 
tijdens de wereldoorlogen beschermd 
werden, met strategisch geplaatste 
stapels zandzakken. De Oude Kerk werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog niet 
belangrijk genoeg geacht om op die 
manier beschermd te worden.
Geluid speelde een belangrijke rol in 
Poems for Earthlings. Voor het eerst in  
zijn carrière maakte de kunstenaar een 

soundscape. Hierin kwamen allerlei 
geluiden voor die de geschiedenis van  
de aarde representeren: van een  
tropische regenbui tot huilende wolven; 
van ringtones tot gedichten in bijna 
uitgestorven talen en speeches van  
Martin Luther King en Salvador Allende.

Door de eerste lockdown als gevolg van 
COVID-19 waren we genoodzaakt de  
in april geplande afbouw uit te stellen. 
Gezien de thematische verbanden  
tussen de installatie en de actualiteit 
besloten we de tentoonstelling te 
verlengen tot augustus.
Vanaf de heropening in juni bezochten  
nog eens 6.262 bezoekers Poems for 
Earthlings. Door de verlenging hadden  
niet alleen veel mensen de mogelijkheid  
de eerder gemiste tentoonstelling alsnog 
te zien, ook kwamen veel bezoekers 
regelmatig terug. De donkerte van de 
installatie en koelte in de kerkruimte 
contrasteerde gedurende de zomer-
maanden nog sterker met de buitenwereld, 
dan tijdens de winter en maakte, volgens 
een onderzoek dat in onze opdracht werd 
gedaan door twee studenten van de 
Reinwardt Academie naar bezoekers-
ervaring, de beleving voor bezoekers  
nog intenser.  

Net als bij de opbouw konden we bij het 
afbouwen van de installatie – naast het 
team van Anything is Possible – rekenen 
op de steun van vele vrijwilligers. Van het 
gebruikte hout en de zandzakken tot de 
schroeven en matrassen, 95% van het 
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vraag hoe dat de staat van onze wereld  
zou beïnvloeden. Boezem liet in zijn werk 
Leonardo Da Vinci’s beroemde tekening  
De mens van Vitruvius overwoekeren  
door bladeren. 

Hoop, vertwijfeling en veerkracht
Yair Callender en kunstenaarsduo 
PolakVanBekkum namen in hun 
videowerken de invloed van het virus  
op mobiliteit en isolatie onder de loep. 
Stéphanie Saadé deed in haar korte film 
verslag van de crises in haar thuisland, 
Libanon en stelde de vraag naar de 
betekenis van het begrip veiligheid in een 
door een virus geteisterde wereld. Aimée 
Zito Lema vroeg zich in haar video 
Newness af wat we opnieuw moeten leren 
door de pandemie. Terwijl David Helbich 
met zijn video Score for becoming, 
instructies aanreikte voor een doe-het- 
zelf performance als antwoord op de door 
hemzelf opgeworpen vraag hoe we ons  
op de periode na de lockdown konden 
voorbereiden. Hans van Houwelingen 
stelde in zijn korte film COVID-19 de  
vraag of we nog in staat zijn te buigen  
voor wat ons overstijgt en op welke manier 
complottheorieën welvaren in de door de 
pandemie ontstane crisissituatie. 

Gezamenlijk leverde de video’s beelden  
op van hoop, vertwijfeling, veerkracht en 
isolatie. In retrospectief schetsen ze 
bovendien een raak tijdsbeeld van het 
vreemde voorjaar van 2020. Bezoekers 
reageerden positief, op de posts via  
Instagram en via de online kanalen van  
de Oude Kerk.

‘Lovely and meaningful  
initiative, particularly in these 

challenging times.  
Well done Oude Kerk.’ 

~Paul

Candles for Earthlings
25 mrt – 31 mei 2020

Kunst en geloof bieden hoop in tijden  
van crisis. Maar hoe blijven we verbonden 
nu plekken als kerken en musea in 
quarantainetijd hun deuren gesloten 

moeten houden? In antwoord op die  
vraag presenteerden de Oude Kerk en 
Oudekerkgemeente tijdens de eerste 
lockdown gezamenlijk het initiatief 
Candles for Earthlings. Een project dat 
nauw samenhing met de installatie van 
Adrián Villar Rojas en een verbinding  
legde met de mensen in de buurt. 
Het opsteken van een kaarsje voor iemand 
is een eeuwenoude traditie die houvast 
biedt in onzekere tijden, zowel in kerken 
als daarbuiten. Tijdens de looptijd van 
Poems for Earthlings werd de Oude Kerk 
dagelijks verlicht door 120 kaarsen. De 
halve kaarsen en stompjes die aan het 
einde van de dag overbleven, bewaarden 
we: de kunstenaar vond het belangrijk  
dat de materialen gerecycled werden.
Poems for Earthlings ging over kunst en 
erfgoed in tijden van crisis – een thema dat 
plots actueler bleek dan ons lief is. Meer 
dan ooit zijn we wereldwijd verbonden 
als ‘earthlings’.

Om tijdens de lockdown verbonden te 
blijven en het vuur van geloof en kunst 
brandend te houden, gaven we de kaarsen 
van Poems for Earthlings een tweede leven. 
We deelden ze uit in de buurt en mensen 
konden ze ophalen bij de Oude Kerk.
Het staat vast dat de wereld verandert door 
deze crisis. We hopen dat die verandering 
positief is. We vroegen mensen bij het 
opsteken van een kaars een persoonlijk 
antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe hoop 
jij dat de wereld er na deze periode uitziet?’ 
Wanneer mensen de kaars aanstaken en  
er een foto van maakten, vergezeld van  
hun antwoord, deelden wij hun bericht  
met de wereld. Een aaneenschakeling van 
kaarslicht en bespiegelingen was hiervan 
het resultaat op Instagram. 

‘Dank Oude Kerk voor de kaarsen  
die ik meekreeg om thuis aan te steken. 

De armen van de kroonluchters in de 
kerk reiken nu over heel Amsterdam.  

De kaarsen blijven branden.’ 
~Nannet van der Kleijn

materiaal van de tentoonstelling werd  
voor vele verschillende herbestemmingen 
opgehaald en gerecycled. In aanloop naar 
de heropening maakten we op zondag  
30 augustus tijdens de Uitmarkt met 
buurtbewoners, vaste bezoekers en 
collega’s de kerk weer openingsklaar 
terwijl onze organist Matteo Imbruno het 
bezemen en poetsen muzikaal begeleidde.

‘The Old Church is now used as an art 
space for the people of Amsterdam and 
featured an interesting exhibit of light  
and sound while we were there. It was 
unexpected and thought provoking.’ 

~Tripadvisor maart 2020
(bezoekers uit Florida)

‘Mijn vriend nam zijn iPhone-fakkel mee 
om naar enkele grafstenen op de vloer te 

kijken en een strenge jonge dame 
vertelde haar dat dit niet was toegestaan. 

Er waren enkele rare geluiden die 
zogenaamd deel uitmaakten van de 
‘kunst’ maar zelfs deze gaven na een 

paar minuten op. Dus we zagen helemaal 
niets van het kerkinterieur!’
~Tripadvisor februari 2020

‘May our heritage live forerver!  
What a beautiful installation  

by Adrían Villar Rojas.’
~Anoniem

‘Another impressive installation. 
Fascinating how these site  

specific works transform the space  
again and again and how they reveal  

and question the buildings rich history.  
Keep up the good work!’ 

~Leonore 

‘Een betoverende ervaring!’
~Richard uit Delft 

‘Een hele beleving, zoals altijd hier. 
Fantastisch! Ik kom zeker terug. 

~Ineke uit Amsterdam 

The World After (online)
20 mrt 2020 – 31 mrt 2021

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 
2020 realiseerden we, geïnspireerd op  
het artikel ‘The World After’ - over de 
wereld na de coronacrisis - van historicus 
Yuval Noah Harari in de Financial Times, 
een omvangrijk online-project met 
gelijknamige titel. Omdat de Oude Kerk 
dicht was vormde niet de fysieke plek, 
maar de globale maatschappelijke situatie 
het vertrekpunt. We vroegen 20 makers, 
waarvan we met de meeste al eerder 
werkten, naar een blik op de wereld na de 
pandemie. Kunstenaars ontwikkelden op 
basis van de vragen die het artikel van 
Harari te berde bracht, vanuit hun huis-  
en werkkamers korte video’s over de 
crisissituatie en de ongewisse toekomst. 

To Be Or Not To Bee
Zo stelde Madelon Hooykaas in haar korte 
film To Be Or Not To Bee de vraag op welke 
wijze de mens uit zal sterven. In haar werk 
paarde ze een nieuwsbericht over een 
onverklaarbare bijensterfte in Noord-Italië 
aan de coronacrisis die de regio in dezelfde 
periode hard trof. Ze verwees onder meer 
naar een aan Einstein toegeschreven 
uitspraak: ‘Als de bijen uitsterven, moet  
de mensheid zich flink zorgen gaan 
maken.’ Kunstenaarsduo Children of the 
Light stelde in PIXEL (First Light) de vraag 
naar de bewoonbaarheid van de planeet 
centraal en de verbintenis tussen mensen 
en hun gedeelde lot. Hun film besloot met 
een citaat van de wiskundige Brian Greene: 
‘Als ieder kind, elke nacht, overal de 
inktzwarte hemel zou ervaren, bezaaid  
met sterren, dan zouden we al wat ons 
verdeelt overstijgen.’ 

Mens als actor
Een aantal andere kunstenaars onder  
wie Marinus Boezem, Smári Róbertsson, 
Ruchama Noorda en Iswanto Hartono 
wierpen in hun werken op geheel eigen 
wijze de vraag op of het mogelijk is de 
positie van de mens ten opzichte van zijn 
omgeving te heroverwegen, de mens niet 
langer als middelpunt van de wereld te 
beschouwen en koppelden daaraan de 
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The World After: Conversation Pieces
19 sep – 15 dec 2020 

In het najaar waren de video’s van het 
online-project The World After als post-
lockdown vervolg in de Oude Kerk zelf  
te zien. Niet als kunstwerken in een 
traditionele tentoonstelling, maar als 
uitgangspunt en onderdeel van een  
lopend gesprek tussen de Oude Kerk,  
de kunstenaars en de rest van de 
maatschappij. The World After: 
Conversation Pieces zou daarom ook  
een omvangrijk publieksprogramma 
omvatten met performances, screenings, 
artist talks, concerten, debatavonden en 
met als sluitstuk, een veiling van de 
video’s. Door overheidsmaatregelen die 
samenhingen met de coronacrisis kon 
helaas maar een beperkt deel van die 
bijeenkomsten doorgang vinden. 
Voor de presentatie van vier video’s  
werden aan weerszijden van de viering in 
september twee drieënhalf meter hoge 
cilinders opgetrokken van het 
overgebleven materiaal van Poems for 
Earthlings. De overige korte films werden 
vertoond in de historische zijruimtes van 
de kerk tussen de andere collectiestukken. 
Op deze manier konden bezoekers deze 
werken ontdekken in samenhang met het 
historische gebouw en haar verhalen.

Er werd door de bezoekers goed 
gereageerd op de videowerken. Een aantal 
reacties: ‘Passend in deze tijd!’, ‘Mooie 
manier om bij te komen uit de lockdown.’, 
‘Genoten van de films van vooral Kruip en 
Zito Lema. Geschokt door het verhaal van 
Saadé.’, ‘Ben er met een groep mensen uit 
het bedrijfsleven doorheen gegaan: heel 
actueel en leerzaam!’

Voor de kunstenaars betekende de 
opdracht van de Oude Kerk vaak de enige 
kans om werk te maken, en ook om 
inkomsten te genereren. Het werd ervaren 
als een betekenisvolle opdracht in 
moeilijke tijden. Stephanie Saadé: ‘I was 
proud and honored to take part in it, and 
sincerely thrilled to get to work with you 
and the Oude Kerk. I will never forget it  
as it meant a lot to me in difficult times, 

but also just in general I really appreciated 
your human, respectful and empowering 
treatment of artists :)’

Nieuwmarktkunstenaars in 
de Sebastiaanskapel 
5 dec 2020 – 17 jan2021

De Oude Kerk werkt al langer aan het 
bewust creëren van open ruimtes in de 
programmering, zodat iedereen op basis 
van gelijkwaardigheid kan delen in het 
eigenaarschap van deze plek. Door de 
coronacrisis raakten deze plannen in een 
stroomversnelling. De eerste stap in dit 
‘deprogrammeren’ was een samenwerking 
met de kunstenaars uit de buurt. Via een 
‘open call’ werd de lokale kunstenaars- 
gemeenschap Open Ateliers Nieuwmarkt 
uitgenodigd om werk te maken dat 
reageert op The World After. Vijftig 
kunstenaars reageerden op de oproep.  
De Oude Kerk en de Open Ateliers 
Nieuwmarkt maakten geen selectie,  
maar toonden alle ingezonden werken.  
Het was voor het eerst dat zowel  
amateur-kunstenaars als professionele 
kunstenaars van Open Ateliers 
Nieuwmarkt op deze manier hun werk 
toonden. Zo gaven de vijftig werken een 
aanvullend en lokaal perspectief op de 
situatie in de wereld. Helaas moesten we 
de tentoonstelling daags na de opening 
sluiten in verband met de nieuwe lockdown. 

De kunstenaars uit de buurt waren blij met 
het podium dat de Oude Kerk hen bood,  
de vijftig werken werden met uitgebreide 
toelichting aangeboden en zo kwamen we 
in contact met talrijke kunstenaars in onze 
omgeving. Ondanks de teleurstelling dat 
het werk maar twee weken te zien was, 
overheerste het verbonden gevoel dat  
de Oude Kerk ook een beetje hun plek 
geworden was. 

Aimée Zito Lema, Here is where we meet 
uitgesteld i.v.m. COVID-19 
naar voorjaar 2021

In juni zou in de Oude Kerk de tentoonstelling  
Here is where we meet van Aimée Zito 
Lema openen. Vanwege de coronacrisis 
hebben we die verplaatst naar 2021. 



The World After: Conversation Pieces. Stéphanie Saadé, Our value’s value. Foto: LNDW Studio. 
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Nieuwmarktkunstenaars in de Sebastiaanskapel. Foto: Maarten Nauw.

De extra tijd bood Zito Lema en ons meer 
ruimte voor het artistieke onderzoek dat 
aan iedere tentoonstelling in de Oude Kerk 
voorafgaat. Aanvankelijk leek die tijd niet 
noodzakelijk; het werk was immers bijna 
voltooid. Terugkijkend zijn er echter 
waardevolle stappen genomen om het 
werk nog scherper te verbinden met de 
context, de kerkgemeenschap en door 
onderzoek verder uit te diepen en 
materiaaltesten te doen. Daardoor zijn een 
aantal toevoegingen ontstaan, zoals het 
via infrarood fotograferen van de pilaren 
waar ooit de beelden van de twaalf 
apostelen hingen, het aanscherpen van het 
audiowerk dat een andere plek in de ruimte 
kreeg en passender bij de religieuze 
gebruiken werd opgesteld, het toevoegen 
van bouwelementen van de kerk in de 
waterbassins als een verwijzing naar zowel 
restauraties als de beeldenstorm en het 
verfijnen van de publicatie. De gesprekken 
met de mensen rondom de Oude Kerk 
hebben de kunstenaar veel nieuwe 
inzichten gebracht alsook meer begrip 
gegenereerd voor het werk. De term slow 
curating deed opnieuw haar naam eer  
aan: het zorgvuldige en trage proces van 
cureren droeg bij aan een verdieping van 
de relatie tussen werk, kerk en mensen.

publieksprogramma
Rondom de tentoonstellingen werd een 
omvangrijk publieksprogramma 
georganiseerd, waarvan een groot deel  
na maart geen doorgang kon vinden in 
verband met de coronacrisis. Hieronder 
volgt een overzicht van performances, 
lezingen, concerten en andere activiteiten 
die in 2020 wél hebben plaatsvonden.

Come Closer
Het publieksprogramma Come Closer 
stond in 2020 in het teken van een serie 
intieme samenkomsten in en rondom  
de installatie Poems for Earthlings van 
Adrián Villar Rojas en werd gecureerd  
door Radna Rumping. Kunstenaars, musici 
en bezoekers verkenden samen een 
onderbelicht verleden, alternatieve versies 
van het heden en mogelijke toekomsten.

Come Closer #1:  
Susan Ploetz en Nina Runa Essendrup
24 jan 2020

Tijdens de Come Closer-editie van 24 
januari werden bezoekers uitgenodigd 
voor een LARP (live action role playing) 
over de crisis van bewustzijn, communi-
catie en het klimaat. Het script en spel 
werden ontwikkeld door kunstenaar Susan 
Ploetz, die in samenwerking met kun-
stenaar Nina Runa Essendrup de voor-
afgaande workshop begeleidde. Ruim 
dertig deelnemers en tien performers 
leerden hun zintuiglijke ervaring van de 
ruimtelijke omgeving in de Oude Kerk om 
te zetten in klank. Tijdens het publieke 
deel van avond transformeer den zij in 
bewoners van ‘Sasanel’ en speelden zij 
deze ‘role-playing game’ in en rondom  
de installatie van Adrián Villar Rojas, 
contact makend met elkaar en bezoekers 
middels zang en beweging.

Come Closer #2:  
Aurélie Nyirabikali Lierman
28 feb 2020

Hoe kan geluid als medium worden ingezet 
om een cultuur en een landschap dat trans-
formeert toch te behouden? Deze vraag 
speelde een centrale rol in Poems for 
Earthlings en neemt ook in het werk van 
Aurélie Nyirabikali Lierman een belangrijke 
plaats in. In een intieme setting, als moment 
van sonische introspectie, luisterden we 
tijdens deze Come Closer-editie naar twee 
van Liermans composities. Just Outside the 
Wombskin (2012) is een ode aan het land  
van Liermans voorouders en gebaseerd op 
opnames van haar groot vaders huis en dorp 
in Virunga, Rwanda. The Girl, the Turtle and 
the Earthquake (2014) is een geabstra-
heerde interpretatie van het verhaal van Lay 
Sion, een over levende van de kernramp van 
Fukushima in 2011. Uit sonisch materiaal 
ontspruit een ecologie van de stem, waarbij 
altviolist Maya Felixbrodt reageerde op de 
elek tronische soundtrack. Na afloop van  
de geconcentreerde luistersessie in het 
donker, verzamelde het publiek zich in  
de Sebas tiaans kapel voor een nagesprek 
tussen Aurélie Nyirabikali Lierman en 
curator Radna Rumping.
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Come Closer #3: Geo Wyeth
31 jul 2020

Tijdens de zomereditie van Come Closer, 
die oorspronkelijk gepland was in maart, 
maar vanwege COVID-19 werd uitgesteld 
naar eind juli, voerde kunstenaar Geo 
Wyeth een performance op gebaseerd op 
zijn langdurige project Muck Studies Dept. 
Dit project combineert zwarte/Amerikaanse  
muziek en geschiedenis met research naar 
extractieve industrie en technieken van 
onderzoeksjournalistiek. Zogezegd ver-
ontrust Wyeth op die manier de moerassige  
wateren van de Amerikaanse raciale 
geschiedenis en ideeën van een thuisland. 
Door de verplaatsing van deze Come 
Closer viel de avond samen met de 
actualiteit rond de opkomst van de Black 
Lives Matter-beweging na de moord op 
George Floyd, en werkte door in de vorm  
en inhoud van de performance. Uiteindelijk 
voerde Wyeth op één avond de perfor-
mance drie keer op voor een intiem publiek:  
steeds beginnend met orgelspel en een 
gedicht, om vervol gens al vertellend te 
meanderen door de kerk, en te eindigen in 
het hoogkoor met een langgerekte en 
indringende versie van het lied Lift Every 
Voice and Sing, dat ook wel bekendstaat 
als het ‘black national anthem’.

Een bezoeker: ‘Het was een heel gecon-
cen treerde ervaring die bezoekers ook 
geraakt heeft, en de actuele gebeur te-
nissen rondom COVID-19 maar ook  
de opkomst van de Black Lives Matter-
beweging in die weken (en de bijbehorende 
‘beeldenstorm’) werkten door voor mij.’

Silence
De eerste twee Silence-concerten dit jaar 
stonden in het teken van Poems for 
Earthlings, waarna de lockdown werd 
afgekondigd en we in mei een livestream 
editie van Silence organiseerden, het 
vierde en wat zou blijken laatste Silence-
concert van afgelopen jaar reageerde op 
The World After – Conversation Pieces.  
De concerten werden gecureerd door 
Jacob Lekkerkerker. 

Silence #1: Ralph van Raat 
7 feb 2020

Door de installatie van Villar Rojas ontstond  
een gefragmenteerde ruimte en daardoor 
een meer intieme akoestiek. Waar piano-
klanken normaliter wegsterven in de grootse  
ruimte kwamen deze nu juist goed tot hun 
recht. Zo speelde pianist Ralph van Raat 
begin februari in een alleen door kaarsen 
verlichte kerk delen uit Olivier Messiaens 
Catalogue d’Oiseaux (1956-1958) en 
wisselde dit af met Préludes van Claude 
Debussy. Aansluitend op centrale thema’s 
van Poems for Earthlings over het samen-
vatten van de geluiden van de wereld is dit 
stuk van Messiaen een klankbeeld te 
creëren waarin de muzikale kleuren van 
het landschap zoals vogelzang worden 
gevat. In de Préludes van Debussy viel te 
horen waar de jonge Messiaen muzikaal 
gezien de mosterd haalde. 

Silence #2: Herman Kolgen
6 maart 2020

Tijdens de tweede editie van Silence 
afgelopen jaar maakte Herman Kolgen 
geïnspireerd op Villar Rojas’ installatie  
een nieuwe audio performance, gebaseerd 
op de relatie tussen natuur, muziek en 
topologie. Kolgen is ‘audio-kinetisch’ 
kunstenaar en werkt op het snijvlak van 
eigentijdse muziek, elektronische muziek 
en digitale kunst. Hij zoekt klank in 
aardverschuivingen, magnetische golven, 
weersverschijnselen, of de elektriciteit van 
bijvoorbeeld paddenstoelen. Kolgen 
verwerkt deze klanken in nieuwe 
geluidservaringen en audiovisuele 
ervaringen, zoals bijvoorbeeld SEISMIK, 
ISOTOPP, AFTERSHOCK en ECOTONE. 
Topografisch ver van elkaar verwijderde 
locaties raken met elkaar verstrikt; 
abstracte klank krijgt nieuwe betekenis. 

Silence #3: David Kweksilber
15 mei 2020

De soundtrack bij het werk Between Light 
van Children of the Light in 2019, was het 
uitgangspunt voor een nieuw concert van 
saxofonist en klarinettist David Kweksilber. 
Hij improviseerde in de vroege ochtend van 
15 mei live vanuit het hoogkoor van de 

kerk, en voegde zo nog een klanklaag toe. 
De luisteraars reisden via een livestream 
op afstand mee door de kerk. 

Een luisteraar: ‘Het was een intense en 
wonderlijke ervaring, om langs de Amstel 
(op het stille stuk bij Ouderkerk) op een 
bankje te luisteren naar de muziek in de 
Oude Kerk. Ik voelde de ruimte van de 
kathedraal om mij heen.’

Silence #4: Karen Tanaka
2 okt 2020

Het Silence-concert van september was 
programmatisch een reactie op de 
bijdrage van kunstenaar Marc Mulders  
aan The World After. Hij sprak in zijn 
interview met Mister Motley over het 
opnieuw ontwerpen van ruimte, het 
vormgeven van stilte en de liefde van 
God. Op het programma stond L’apparition 
de l’eglise éternelle van Olivier Messiaen, 
een overweldigende klank visie van een 
zeer jonge componist en organist, een 
visie op de presentie van wat de ene mens  
God noemt, waar een ander zoekt naar 
woorden. Ook klonk Song of Songs, van  
de Japanse componiste Karen Tanaka,  
een compositie voor cello en elektronica, 
geschreven bij het bijbelboek Wijsheid  
van Salomo, waarin hemelse wijsheid als 
een vrouw wordt voorgesteld.

Monuments
Monuments is onze jongste muziekserie 
met het Vater-Müller orgel in de hoofdrol. 
Een moment op zaterdagavond waarop de 
tijd een uur stilstaat, de geschiedenis op 
intense wijze klinkt in de grootse akoestiek 
van de Oude Kerk. 

Monuments #1
10 okt 2020

Tijdens de derde editie van Monuments 
speelden twee musici die het orgel als 
geen ander kennen: Matteo Imbruno en 
Jacob Lekkerkerker, beiden organist-
titulair van de Oude Kerk. Op het 
programma stond muziek die hier te  
horen was in de tijd van Jan Pieterszoon 
Sweelinck, Nederlands beroemdste 
componist én organist van de Oude Kerk. 

Deze composities uit de vijftiende en 
zestiende eeuw werden gespeeld op het 
Transeptorgel. Daarna klonken alle kleuren 
van het Vater-Müllerorgel in muziek van 
Nicolaus Bruhns en Johann Adam Reincken 
door Matteo Imbruno, en tijdens een 
improvisatie van Jacob Lekkerkerker. 

Monuments #2
12 dec 2020

De vierde editie van Monuments werd 
verzorgd door organist-titulair van de 
Laurenskerk in Rotterdam, Hayo Boerema. 
Op het programma stond in het kader van 
de adventstijd onder meer het orgelkoraal 
Nun komm der Heiden Heiland. Ook klonk 
Mendelssohns eerste orgelsonate. 
Boerema sloot af met een moderne 
klassieker van de Estse componist Arvo 
Pärt, Pari intervallo, en speelde een stuk 
van eigen hand, Trois esquisses.  

Unlocked/Reconnected
What Is Left of the Sugar Cubes, 
Thierry Oussou
1 jun 2020 – 1 sep 2020

Met Unlocked/Reconnected vierden 
afgelopen zomer tientallen instellingen 
voor hedendaagse kunst de heropen-
stelling na de eerste lockdown. Wij 
presenteerden in dat kader de video What  
Is Left of the Sugar Cubes (2019) van 
kunstenaar Thierry Oussou (Allada, Benin, 
1988). Samen lieten alle plekken voor 
hedendaagse kunst zo het belang zien van 
solidariteit, reflectie en inspiratie. Na een 
bezoek aan Poems for Earthlings konden 
bezoekers de film in de Librije bekijken. 
Thierry Oussou maakte What is left of the 
Sugar Cubes in Brazilië, voor de 21e 
Contemporary Art Biennial Sesc_
Videobrasil. In de film, die gaat over 
herinneren, reflecteert hij op het 
collectieve en transatlantische aspect van 
de verzamelingen van twee Braziliaanse 
musea. In 2018 ging het Museu Nacional, 
het oudste wetenschappelijke instituut in 
Brazilië, in vlammen op. Het grootste deel 
van de collectie ging verloren. Meteen na 
de ramp kwamen wetenschappers samen 
om zoveel mogelijk uit de ruïnes te redden. 
Elders in dezelfde stad, Rio de Janeiro, 



Nieuwmarktkunstenaars in de Sebastiaanskapel. Foto: Simone de Vries.
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stuitte men tijdens bouwwerkzaamheden 
in de jaren ’90 op een massagraf. 
Onderzoek wees uit dat het ging om de 
stoffelijke resten van tienduizenden 
mensen die in de achttiende en negen-
tiende eeuw tot slaaf waren gemaakt, en 
vanuit Afrika naar Brazilië werden 
ontvoerd. De eigenaren van het stuk land 
besloten om er het Museu Memorial op 
richten, ter nagedachtenis aan degenen 
die hier omkwamen.
Het uitgangspunt voor What Is Left of  
the Sugar Cubes? is het erfgoed dat deze 
twee musea respectievelijk verloren en 
bewaren. Hoe herinneren we en bewaren 
we? Uit de film blijkt dat het verleden  
ons blijft achtervolgen, zelfs wanneer  
de sporen ervan worden uitgewist of 
verwaarloosd.

Met Thierry Oussou zijn we in het programma 
Red Cultuur! geweest, waar we spraken 
over de ingewikkeldheden die een 
kunstenaar van kleur tegenkomt in 
Nederland, en hoe complex zijn situatie  
is in verhouding tot anderen in dezelfde 
COVID-situatie. De uitzending werd online 
uitgezonden en gedeeld via #reddecultuur.

Een nacht in Poems for Earthlings
2 jul 2020 en 6 aug 2020

Op 2 juli en 6 augustus overnachtten in 
totaal 60 mensen in de Oude Kerk. 
Daarmee boden we bezoekers een kans  
de acht uur durende soundtrack 
van Poems for Earthlings, van Adrián Villar 
Rojas in z’n geheel te beluisteren. 
Onderdeel van de geluidsband waren 
geluiden uit de hele geschiedenis van de 
aarde: van vulkaanuitbarstingen tot 
ringtones en van een huilende wolf tot de 
beroemde speech van Martin Luther King. 
Villar Rojas werd onder meer geïnspireerd 
door de Voyager Golden Record, een plaat 
met geluidsopnamen in 55 talen die in 
1977 de ruimte in werd gelanceerd. De 
kunstenaar maakte het geluidswerk 
speciaal voor de tentoonstelling in de 
Oude Kerk. In de weken voorafgaand aan 
de opening verbleef hij hele nachten in de 
kerk om de installatie op maat te maken 
voor de akoestiek van de ruimte.

De reacties van de logés waren 
overweldigend. Hoewel een behoorlijk 
gebroken nacht, was het een ervaring om 
nooit meer te vergeten. Een bezoeker liet 
weten: ‘Ik heb de eerste vier uur bewust 
meegemaakt, de geluiden van de vroege 
ochtend zijn het onderbewuste in gegaan 
en kwam ik de dag erna in flarden tegen.’

Uitzonderlijke momenten in 
Poems for Earthlings
jul 2020 – aug 2020

Dates in de Oude Kerk
1 juli, 3 juli, 9 juli, 10 juli, 16 juli, 17 juli,  
23 juli, 24 juli, 29 juli, 30 juli, 3 augustus,  
4 augustus (2x), 7 augustus, 12 augustus, 
14 augustus, 15 augustus en 16 augustus

Tijdens de zomer ontvingen we na 
openingstijd bezoekers die kwamen 
luisteren naar de acht uur durende 
geluidsband van Adrián Villar Rojas. Je kon 
samen met een date even helemaal alleen 
de kerk en het werk komen ervaren, onder 
het genot van een glas wijn. Samen aan 
een tafeltje genieten van een intens 
kunstwerk bleek een absolute hit te zijn. 
Achttien koppels gingen in de zomer-
maanden op date in Poems for Earthlings, 
waarvan vijf speciale ‘queer dates’. 

Queer Date werd gerealiseerd in samen-
werking met Jordi Ariza Gallego: ‘An 
exclusive dating moment at the Oude Kerk, 
where you, your date and Sant Jordi, are 
locked in an empty church with the 
fantastic installation Poems for Earthlings 
by Adrián Villar Rojas. You will have an hour 
to wander around, alone. Alone... well, Sant 
Jordi will be there to give it a queer twist!’

‘Een date tussen 120 kaarsen aan  
het enige tafeltje in de Oude Kerk,  

na sluitingstijd.  
Dat is coronaproof borrelen en de 

perfecte gelegenheid om in alle rust  
de prachtige tentoonstelling Poems  
for Earthlings, van Adrián Villar Rojas  

te bewonderen.’
~Yvette de Boer

Privéconcert op het Vater-Müllerorgel
20 jul, 22 jul, 8 aug en 10 aug

Vier keer genoten vijf gasten van een 
privéconcert op het Vater-Müllerorgel door 
Matteo Imbruno, wereldvermaard organist 
van de Oude Kerk. Matteo kent het orgel 
als geen ander en nam de concert-
bezoekers mee naar boven om te laten 
zien hoe het wordt bespeeld. 

Conversations
21 okt 2020 en 29 nov 2020

In The World After: Conversation 
Pieces reflecteerden we op de impact van 
het coronavirus én blikten we samen met 
kunstenaars, schrijvers en denkers vooruit 
op de toekomst van de wereld. Welke 
impact hebben crisissituaties op de 
praktijk van kunstenaars? Wat wordt er in 
deze tijden van kunst gevraagd? En wat 
betekent het om nu pas werk tentoon te 
kunnen stellen, dat vóór het crisisjaar is 
gemaakt? We programmeerden een reeks 
samenkomsten, (‘conversations’), waarbij 
de videowerken (‘pieces’) van de ver schil-
lende kunstenaars uit de tentoonstelling 
het uitgangspunt vormden.  
In het eerste gesprek sprak kunstenaar 
Stéphanie Saadé met curator Nat Muller, 
die gespecialiseerd is in hedendaagse 
kunst uit het Midden-Oosten. In april nam 
Saadé voor The World After een video op 
waarin ze reflecteerde op de situatie in 
Beiroet. De pandemie kwam er bovenop 
politieke onrust en een zware econo mi-
sche crisis. Na de verwoestende explosie 
van 4 augustus besloot ze om zich in 
Amsterdam te vestigen. Hoe worden haar 
perspectief en haar artistieke praktijk 
beïnvloed door de gebeurtenissen van de 
afgelopen twaalf maanden? 
Eind november volgde een lang gesprek 
met kunstenaar Aimée Zito Lema over haar 
werk, leven en video Newness. In die korte 
film, die ze tijdens de eerste lockdown 
maakte, reflecteert ze op de vraag die de 
curator van de Oude Kerk haar in maart 
2020 stelde: Wat zijn universele mensen-
rechten? Te zien was we hoe ze haar 
dochter thuisonderwijs geeft. Je hoort  
Mia leren lezen en de letters zorgvuldig  
tot woorden rijgen. Luuk Heeze van 

MisterMotley sprak anderhalf uur met 
Aimée en blikte in het gesprek ook alvast 
vooruit naar de tentoonstelling in 2021. 
Het gesprek met Zito Lema viel samen met 
het Amsterdam Gallery Weekend en werd 
om die reden uitgezonden in het Stedelijk 
Museum en via YouTube. Één van de 
bezoekers stond stil bij het begrip slow 
curating: ‘Zo inspirerend om meer te horen 
over hoe slow curating werkt, en wat dit  
de kunstenaar brengt. Het lange gesprek 
sloot er perfect bij aan.’

Internationale Samenwerking
Met diverse internationale partners werd 
samengewerkt in 2020. Opvallend was een 
toename van aandacht in internationale 
(online) media voor het programma en de 
wijze van cureren. 

Berlijn
Er is een onderzoek opgestart naar hoe  
om te gaan met performances en erfgoed, 
en op welke wijze dit goed te archiveren is 
in samenwerking met het Stadtmuseum  
in Berlijn. 
De samenwerking kon ondanks de reis-
beperkingen online voortgang krijgen. 

Rome
In 2020 werd Jacqueline Grandjean 
uitgenodigd om een lezing te geven over 
‘slow curating’ in relatie tot het werk van 
Giorgio Andreotta Calò. Na een bezoek aan 
MAXXI museum, werd een programma 
bedacht waarin het werk van Calò door 
meerdere experts werd besproken op  
18 november 2020. Helaas ging dit 
programma door Corona niet door. 

Shanghai
De Shanghai Papers interviewde 
Jacqueline Grandjean over de relatie 
erfgoed en hedendaagse kunst, en in het 
bijzonder het programma in de Oude Kerk. 

Milaan
Ook een publicatie in het kunsttijdschrift 
The Others stond stil bij de slow curating 
methode in de Oude Kerk. 

https://oudekerk.nl/programma/the-world-after-6-stephanie-saade/
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Teamvergadering Oude Kerk op het Oudekerksplein. Foto: Jacqueline Grandjean.
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Archief
Hoe zorgen we voor mede-eigenaarschap 
en meerstemmigheid? Het archief vormt 
hier een belangrijke tool in. In het nieuw te 
ontwikkelen archief reikt de collectie van 
de Oude Kerk verder dan alleen materie. In 
2020 werd hiermee gestart en we voorzien 
een traject van vier jaren. We vinden dat 
het maakproces sterker kan doorklinken, 
onder meer door de artistieke / co-
creatieve processen zichtbaarder en beter 
digitaal toegankelijk te maken en beter 
bruikbaar en vindbaar te maken voor 
mensen en kunstprofessionals. In 
tegenstelling tot oude archieven zijn 
archieven van nu flexibele systemen die 
mensen en gemeenschappen toegang 
geven tot het materiaal dat ze bewaren. 
Bovendien stellen ze het publiek in staat 
om zelf inhoud te organiseren, te delen en 
te zoeken, wat gesprek, samenwerking en 
co-creatie impliceert. We ontvingen in 
2020 een bijdrage van het Mondriaan 
Fonds om hiermee een start te maken.

Afgelopen jaar zijn we duurzame samen-
werkingen gestart met partners die ruime 
ervaring hebben met publieks participatie 
en toegankelijkheid van het archief. Naast 
deze speerpunten bieden de partners 
ingangen tot andere databases en nieuwe 
samenwerkingen. Hiermee realiseerden 
we ten minste vier infra structurele 
koppelingen met (landelijke) kunst- en 
erfgoedcollecties op dataniveau (Linked 
OpenData). Concreet starten we met 
onderstaande partners, waaraan de 
komende jaren nieuwe toegevoegd worden. 

• Rijksdienst voor Kunsthistorische 
Documentatie (RKD)

• Rijksmuseum 
• Stadsarchief Amsterdam 
• Amsterdam Museum 
• Amsterdam Time Machine 
• Universiteit van Amsterdam 

Onze online database rond het archief is 
afgelopen jaar op een aantal manieren 
concreet verrijkt. Zo zijn alle grafstenen 
gefotografeerd en toegevoegd aan ADLIB 
en is via LinkedOpenData een eerste 
verbinding tot stand gebracht: portretten 
uit de collectie van het Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis zijn 
gekoppeld aan personen die in de Oude 
Kerk zijn begraven. Op de valreep van 2020 
zijn door een landmeter alle GPS-
coördinaten opgenomen waardoor zich in 
de toekomst allerlei mogelijkheden 
openen om connecties te maken met 
andere locaties en data zodat zich voor 
publiek op de plek zelf betekenisvolle 
verbindingen ervaarbaar worden. 

Monument & Collectie

interface
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Christuskop uit atelier van Rembrandt in de Collegekamer. Foto: LNDW studio.

Met Archival and Information Studies 
(Media Studies) dat zich richt op 
hedendaagse archief theorie en -praktijk, 
en het opleiden van studenten in de 
wetenschap en het ambacht van het 
archiveren, zijn we de case-study Oude 
Kerk gestart. Overige partners voor het 
ontwikkelen van een nieuw archief zijn:  
De Vleeshal, De Appel, If I Can Dance en  
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)

Onderhoud & Restauratie 
Voor 2020, het vijfde jaar uit het actuele 
meerjarenonderhoudsplan stonden 
diverse omvangrijke onderhouds- en 
restauratiewerkzaamheden gepland. 
Tijdens de eerste lockdown zijn we in staat 
gebleken om de noodzakelijke 
werkzaamheden die reeds in opdracht 
waren gegeven, doorgang te laten vinden. 
Omdat aannemers en bouwbedrijven 
ondanks de beperkende maatregelen van 
de overheid mochten doorwerken, kon het 
diep reinigen van de epitafen in de Lysbeth 
Gavenkapel worden afgerond. Dit gold 
tevens voor het herstel van de daken en 
goten van het Zuiderportaal en de Librije, 
die al geheel in de steigers stonden. 

Vanaf maart 2020 hebben we 
organisatiebreed constant afwegingen 
moeten maken over hoe verantwoord 
uitgaven en investeringen waren, met 
behoud van minimale liquide middelen om 
aan de lopende verplichtingen te voldoen. 
Het noodzakelijk onderhoud heeft 
gedurende het hele jaar doorgang 
gevonden als gepland, net als het 
periodieke onderhoud aan installaties. 
Voor niet-noodzakelijk onderhoud en 
restauraties is op basis van prioriteit  
en beschikbare middelen bekeken wat 
doorgang kon vinden. Zo is besloten om  
de resterende werkzaamheden binnen  
de Subsidieregeling Restauratie 
Rijksmonumenten uit te stellen tot 2021. 

Restauratie raam van Crabeth & 
Tweede Burgemeestersglas
vanaf oktober

Ondanks de grote onzekerheid over de 
duur en de financiële impact van de 
coronacrisis hebben we besloten om het 
vervolg van de restauratie van het 
Crabethraam en het Tweede 
Burgemeestersglas na een korte onder-
breking in het voorjaar, niet verder uit te 
stellen. Spoedig herstel en terug plaatsing 
van de ramen is van groot belang voor het 
monument en publiek, en verder uitstel 
zou de situatie bij de Oostgevel niet ten 
goede komen. Na afstemming met direct 
betrokkenen is per 1 oktober aangevangen 
met het herstel van het glas-in-lood 
(verloden en restauratie van het 
geschilderde glas) door Glas bewer-
kingsbedrijf Brabant. In overleg met 
Bureau Monumenten en Archeologie en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
nader onderzoek gedaan in voorbereiding 
op de laatste fase van de restauratie: het 
herstel van het natuursteen en brugstaven 
en het terugplaatsen van de vensters in 
een museale opstelling. De vergunning 
voor de werkzaamheden in deze laatste 
fase is voorbereid en  aan het einde van het 
jaar ingediend.  De restauratie wordt naar 
verwachting medio april 2021 afgerond. 

Restauratiefonds 
Stichting Restauratiefonds Oude Kerk is 
een gelieerde rechtspersoon. Er werd  
door de Oude Kerk in 2020 geen aanvraag 
gedaan voor financiële steun bij het 
bestuur van de stichting omdat het puur 
als noodfonds beschikbaar is, voor 
onvoorziene onderhoudsprojecten en 
restauraties. In 2020 trad Floris van  
Hall terug als bestuurslid. Het huidige 
bestuur van het Restauratiefonds bestaat 
uit Rein Kronenberg (voorzitter) en  
Jean-Pierre Bienfait (toegetreden op  
3 december 2020). 
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Joanie Croes met Portret van Christus. Foto: Marianna van der Zwaag.

verbinding

In het afgelopen jaar zijn er belangrijke 
stappen gezet in het verder ontwikkelen 
van de specifieke wijze waarop de Oude 
Kerk haar bezoekers en omgeving 
tegemoet treedt en betrekt. We beginnen 
ieder project en elk beleidsplan met 
gesprekken met de mensen om ons heen, 
en vragen ons daarbij steeds af wie er 
ontbreekt. Mensen uit de stad bouwen 
mee, kerkgangers spreken vooraf met de 
kunstenaar en buurtbewoners worden 
steeds actief betrokken. Deze bottom-up 
manier van werken is nog tamelijk nieuw  
en onontgonnen gebied, waar nog veel 
uitgekristalliseerd moet worden. In 
onderstaande projecten hebben we in 
2020 stappen kunnen zetten in het beter 
articuleren van onze werkwijze.  

Case study: Portret van Christus 
tot 16 mrt 2020

In 2020 experimenteerden we met een 
case-study rond een werk uit het atelier 
van Rembrandt. De Collegekamer vormde 
plaats van onderzoek. De doelstelling van 
het project was het creëren van ruimte voor 
meer ontmoetingen en het op gang 
brengen van meer verbinding met de 
omgeving rondom de kerk. Het doek werd 
omstreeks 1655 vervaardigd op 
steenworp afstand van de Oude Kerk, 
waarbij het onduidelijk is of het door 
Rembrandt zelf geschilderd is, of door een 
van zijn leerlingen. Het intieme schilderij 
heeft een bijzondere geschiedenis. Nadat 
het uit het atelier van Rembrandt verdween 
had het verschillende eigenaren. 
Bovendien kwam het tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in bezit van de bezetter en 
werd het later teruggegeven waardoor het 
tegenwoordig onderdeel is van de 
zogenaamde NK-collectie (Nederlands 
Kunstbezit-collectie). Het schilderij  
diende onder meer als gespreksstof:  
de bedoeling was om met mensen uit de 
buurt, zowel ouderen als jongeren (onder 
meer van verzorgingshuis De Flessenman) 
in gesprek te gaan over wat er zich 

afspeelde in het Wallengebied tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, en te spreken over 
hun herinneringen aan die tijd. 
In de ‘case-study’ goten we niet alle 
informatie in een gegeven onderzoek 
vorm, maar draaiden het concept om en 
vertrokken vanuit wat er is; we stelden 
vragen, deden observaties, ontwikkelden 
gemeenschappelijke ideeën en 
gespriekken. Het schilderij is bijvoorbeeld 
allereerst een portret van een man. Als je 
ermee wordt geconfronteerd, kan het je 
roeren, je onverschillig laten, je betoveren, 
het kan verouderd overkomen, stoffig,  
of je aan iets doen denken - je oma, je 
jeugd, of aan een persoon die lijkt op de 
langharige geportretteerde. We boden  
een reflec   te rende en inspirerende ruimte 
die uitnodigde om mee te doen. De 
Collegekamer was tijdelijk een laboratorium.
Twee stagiaires van de Reinwardt 
Academie gingen persoonlijke gesprekken 
aan met bezoekers. In totaal spraken ze 
zo’n 135 buurtbewoners. Net op het 
moment dat we de buurt in wilden trekken 
kwam veel onder druk te staan vanwege 
het tegengaan van de verspreiding van 
COVID-19. Zodra de Oude Kerk haar 
deuren weer opent gaan we de buurt in. 
Lokale betrokkenheid en verbindingen zijn 
relevanter dan ooit. Een centrale vraag 
daarbij is: ‘Hoe vinden we samen manieren 
van duurzame verbinding?’ 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor de buurt
17 jan 2020

Vanaf augustus 2019 gingen we uitgebreid 
in gesprek met buurtbewoners, 
kunstenaars, bezoekers, collega’s en vele 
andere mensen. Op basis van die inspire-
rende ontmoetingen en gesprekken 
smeedden we toekomstplannen. Op 
vrijdag 17 januari organiseerden we  
een nieuwjaarsbijeenkomst voor deze 
gemeenschappen waarin we verslag deden 
van de gesprekken en we de speerpunten 
presenteerden voor het beleid voor de 
korte en de lange termijn. Aansluitend 

Verbinding
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Multiple kaars van Sarah van Sonsbeeck. 

stelden aanwezigen vragen en gaven 
mensen hun visie op de gezamenlijke 
toekomst. Deze zijn verwerkt in het 
Kunstenplan 2021-24. 

Rode raam–gesprek
21 jun 2020

Ook dit jaar vond op de langste dag van het 
jaar, 21 juni, een bijeenkomst plaats rond 
het in 2018 geplaatste rode glas-in-lood 
raam van de Italiaanse kunstenaar Giorgio 
Andreotta Calò (Venetië, 1979). In verband 
met de corona maatregelen nam de 
samenkomst dit jaar de vorm aan van een 
wandeling waarbij mensen in gesprek 
konden gaan met de kunstenaar zelf en 
curator Jacqueline Grandjean. Daarnaast 
presenteerden we samen met uitgeverij 
ROMA een boek over het rode venster van 
Calò in de Heilig Grafkapel. Deze 
publicatie is het laatste deel in een serie 
van drie boeken over de werken die Calò  
in opdracht van en voor de Oude Kerk 
maakte. De avond werd muzikaal omlijst 
door basklarinettist Gareth Davis. 

Residencies
Er hebben door COVID-19 in 2020 geen 
residencies plaatsgevonden. Componisten 
Kali Malone en Holly Herndon konden in 
verband met het negatieve reisadvies niet 
overkomen. Hetzelfde gold voor de broers 
Antonio en Omar Vega Macotela uit 
Mexico. Alleen kunstenaar Penelope 
Koliopoulou woont en werkt op 
huisnummer 25. Zij heeft zich actief in  
de buurt gemengd, en tijdens de lockdown 
onder meer taart gebakken voor haar 
buren en buiten op haar stoepje gesprek-
ken gehouden met buurtbewoners. 

Jeanne van Heeswijk
2020 – 2025

In januari 2020 startte kunstenaar Jeanne 
van Heeswijk met een project, oplopend 
naar 2025, waarin ze zich verdiept in de 
uiteenlopende en specifieke problematiek 
op de Wallen waar recent onderzoek 
aantoont dat bewoners zich vervreemd 
voelen van hun buurt. Ze ging aan de slag 
met bewoners in activiteiten als ‘radicaal 
luisteren’, vrijplaatsen leren creëren, het 

voeren van huisvesting strijd en het 
samenstellen van collectieven. Het eerste 
gesprek tussen de Oude Kerk en de 
kunstenaar maakte meteen duidelijk dat 
we gebaat zijn bij tijd: de looptijd van vier 
jaar is een belangrijke voorwaarde voor het 
realiseren van een collectieve en inclusieve 
impact op de Wallen.
Een groep van in totaal 20 (inter)nationale 
studenten van de afdeling Architectuur van 
Rietveld Academie onder leiding van Nick 
Axel, waren betrokken en deden van 
oktober tot december 2020, deels ter 
plaatse, onderzoek onder begeleiding van 
Jeanne van Heeswijk en Nick Axel van de 
Gerrit Rietveld Academie. 

Culturele terrassen 
vanaf jun 2020

Tijdens de coronacrisis ervoer de oude 
binnenstad de rust en stilte in de door-
gaans zo druk bevolkte buurt. Toen het 
publieke leven weer op gang kwam werd  
de nieuwe drukte gevreesd. De gemeente 
Amsterdam wilde het beleid voor de 
publieke ruimte iets laten vieren om ervoor 
te zorgen dat mensen zich thuis blijven 
voelen op de Wallen, de Nieuwmarkt en in 
de binnenstad. Er kwamen initiatieven op 
gang en mooie ideeën los. 
Culturele Terrassen is een initiatief van de 
Oude Kerk en De Waag in samenwerking 
met Museum het Rembrandthuis, Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder, het Compagnie-
theater, Universiteit van Amsterdam en de 
KNAW. Met dit project wordt de publieke 
ruimte in het centrum samen met de buurt 
leefbaar en ervaarbaar gemaakt, met 
initiatieven van- en uit de buurt. 

Allerzielen
2 nov 2020

Speciaal voor de viering van Allerzielen 
maakte kunstenaar Sarah van Sonsbeeck 
een multiple kaars met de tekst ‘Ik brand 
voor jou’. Op de dag van Allerzielen, 
maandag 2 november, ontvingen we 
samen met de Oudekerkgemeente 
mensen uit de buurt en de stad in het 
Oostportaal die een kaars als herdenking 
aan een geliefde opstaken. 
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Aimée Zito Lema in gesprek met project leider Reinier Klok. Foto: Maarten Nauw.

Publiek
publiek

Aan het begin van het jaar zijn inspan-
ningen geleverd om mensen en 
gemeenschappen te bereiken die we 
missen. De onzichtbare doelgroep.  
Waren dat voorheen jongere bezoekers, 
tegenwoordig valt op dat veel mensen  
in de directe omgeving nog niet weten wat 
er binnen in de kerk gebeurt. Het idee was 
om met een nieuwe online strategie ook 
website en sociale media communicatie 
aan te pakken. De investering voor dit 
traject bleek in de loop van 2020 niet meer 
te verantwoorden vanwege COVID-19. 
Pogingen om mensen, kunst en erfgoed 
met elkaar te verbinden zaten dit jaar 
vooral in direct contact met buurt-
bewoners. Met het wegvallen van het 
massatoerisme, bleven de bewoners op 
straat over. Opeens zagen buren elkaar en 
herkenden de ene buurtbewoner de ander. 
Gesprekken op straat, kleine buurtactivi-
teiten op de Wallen en persoonlijke 
gesprekjes op de stoep met mensen door 
medewerkers van de Oude Kerk en vooral 
door de directeur, hebben voor een 
verbeterd contact gezorgd. Veel vooroor-
delen en misverstanden vielen weg op  
het moment dat mensen elkaar spraken. 
Buurtbewoners wisselden telefoon-
nummers uit met de directeur, die 
vervolgens appjes ontving met foto’s  
van de kerk in de nacht, met sneeuw en 
kerstwensen etc. Er is heel duidelijk een 
dialoog op gang gekomen met de buurt, 
wat voor de komende jaren een belangrijk 
aandachtspunt is en blijft. 

Publieksbereik
De dramatische daling in bezoekersaan-
tallen is eerst en vooral te wijten aan de 
noodgedwongen sluiting vanaf 20 maart 
tot 1 juni 2020, later in het najaar van  
5 t/m 18 november en vanaf 15 december 
en de lage bezoekersaantallen als gevolg 
van de coronacrisis. Hieronder een uiteen-
zetting van het bereik van bezoekers per 
project. 

Poems for Earthlings
Kwantitatief gezien was het ons doel om 
60.000 (fysieke) bezoekers aan de 
tentoonstelling te realiseren. Dat zijn er 
uiteindelijk ruim 35.000 geworden. Hoewel 
er door de verlenging tien weken 
bijkwamen, herstelde het bezoekersaantal 
zich maar heel langzaam. In augustus lag dit 
op slechts 35% van de reguliere aantallen. 
Juist omdat Poems for Earthlings zo’n grote 
productie was, kwam dit financieel hard aan 
voor de Oude Kerk, aangezien we voor 80% 
afhankelijk zijn van deze inkomsten. Tijdens 
Poems for Earthlings hebben we voor het 
eerst gewerkt met een toeslag op de 
reguliere entreeprijs; 3 euro per bezoeker. 
Dit was noodzakelijk om de lasten voor de 
grote productie te dekken. Hier stond 
tegenover dat bezoekers die eenmaal 
waren geweest, met hun bandje terug 
konden komen. Het vragen van de toeslag 
bleek voor een aantal potentiële bezoekers 
een drempel op te werpen. De aantallen 
tussen november en maart lagen dan ook 
iets lager dan gebudgetteerd. We hebben 
de toeslag gevoerd tot de sluiting in maart. 
Na de heropening hebben we ervoor 



Team Anything is Possible tijdens afbouw Poems for Earthlings. Foto: Jacqueline Grandjean.
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gekozen om de toeslag niet meer te vragen, 
om eventuele drempels voor een bezoek 
weg te nemen.

The World After
Door het wegvallen van toeristen en 
internationale bezoekers, hebben we meer 
verbinding gezocht met een (potentieel) 
online publiek door de livestream van 
Silence in mei en het spin off project The 
World After. In 2020 bezochten 14.000 
mensen de ‘World After’-pagina’s. Met 
ruim een miljoen bezoekers van de website 
zorgde het project voor een flinke toename 
ten opzichte van 2019. Bovendien 
verbleven mensen gemiddeld langer op de 
site. Ook waren we zichtbaarder dan ooit 
via sociale media als gevolg daarvan zagen 
we het aantal volgers op Facebook, 
Instagram en Twitter gestaag groeien. 

Candles for Earthlings 
Hoewel niet geregistreerd als bezoeker 
omdat men het gebouw niet betrad 
ontvingen we tussen maart en juni veel 
mensen in het Oostportaal van het gebouw 
in het kader van Candles for Earthlings. 
100% van de bezoekers betrof 
Amsterdammers die hun eigen stad en 
buurt verkenden en eerst vooral bij toeval 
besloten deel te nemen aan het project 
terwijl mensen later meer gepland het 
portaal aandeden. Samen met de Oude 
Kerk Gemeente ontvingen we in november 
met Allerzielen opnieuw ongeregistreerde 
bezoekers in het Oostportaal in het kader 
van het werk ‘Ik brand voor jou’ van Sarah 
van Sonsbeeck, speciaal ontwikkeld als 
kunstwerk voor hoop in de bange 
coronadagen. 

The World After: Conversation Pieces
Halverwege september opende The World 
After - Conversation Pieces waar we tot de 
sluiting op 15 december 4.551 bezoekers 
hebben ontvangen. De onderdelen van het 
publieksprogramma waren op een enkele 
uitzondering na afgelopen jaar volledig 
uitverkocht. Opvallend was dat er - ook in 
de relatief corona-vrije zomer - maar liefst 
87% van alle bezoekers uit Nederland en 
Amsterdam kwamen. 

Bezoekerservaring 
Bezoekers kwamen in 2020 weer vaker 
terug en bleven langer. Dit hing nauw 
samen met de twee 
hoofdtentoonstellingen die dit jaar te zien 
waren. Poems for Earthlings trok veel 
herhaalbezoeken niet in de laatste plaats 
door de acht uur durende soundscape, 
waardoor bezoekers op verschillende 
momenten de installatie anders konden 
ervaren. The World After: Conversation 
Pieces nam de gepresenteerden 
videowerken als uitgangspunt voor een 
reeks verdiepende samenkomsten 
waardoor we bezoekers van de 
tentoonstelling bij die gelegenheden 
opnieuw konden begroeten. 
Wat na de lockdown opviel was dat er, 
naast overwegend lokale bezoekers, vooral 
veel gerichte bezoekers kwamen. Dat is 
natuurlijk niet verwonderlijk aangezien zij 
een tijdslot moesten reserveren, maar de 
mate waarin mensen zich hadden 
voorbereid en ingelezen viel duidelijk op. 
De interesse voor het werk was oprecht, 
belangstellend en nieuwsgierig. Het was 
voor de publieksmedewerkers dankbaar 
om de verhalen uitgebreider te vertellen 
over de installatie. De interesse hiervoor 
viel hen ook duidelijk op.  

Daarnaast blijft een groep mensen ageren 
tegen de tentoonstellingen. Kunst in een 
kerk blijft voor sommigen problematisch, 
vooral als de kerk zelf minder zichtbaar 
wordt. Mensen kunnen de kunst tolereren 
als het het zicht op het kerkinterieur, de 
lichtinval en de architectuur niet ontneemt 
en de akoestiek niet overstemt. Deze 
kritische grens wordt door kunstenaars 
veelal doorbroken en dit zorgt voor 
weerstand, protest en verzet. Het 
kenmerkt de huidige tijd dat het voor velen 
moeilijk is om zaken in samenhang te zien. 
Vanuit publieksbegeleiding pogen wij die 
samenhang, maar ook de ervaren grens-
overschrijding, zichtbaar en bespreekbaar 
te maken. 

Publieksgroepen
De Oude Kerk opereert in een speelveld 
van verschillende gemeenschappen: onder 

meer buurtbewoners, de geloofs gemeente,  
erfgoed belangenverenigingen, de 
gemeente Amsterdam, kunstprofessionals 
en erfgoed liefhebbers. Dankzij de 
bijzondere status van het gebouw en de 
meerstemmige functie vinden er boven-
dien ook steeds meer kruisbestuivingen 
plaats waar het gaat om het publiek dat 
getrokken wordt door de verschillende 
programmaonderdelen. Zo komen leden 
van de kerkgemeente regelmatig naar 
concerten en zien we geïnteresseerden in 
hedendaagse kunst ook geïnteresseerd bij 
kennis over erfgoed. 
Er is dit jaar een overzichtskaart gemaakt 
van alle belanghebbenden en betrokkenen 
bij de Oude Kerk. Deze kaart biedt 
belangrijke inzichten in de zogenaamde 
‘mede-eigenaars’ van de Oude Kerk,  
hun belang en wijze van verbinding. De 
‘stakeholder map’ is inmiddels niet meer 
weg te denken uit de organisatie. Elke 
maand wordt deze aangevuld, opnieuw 
bekeken en besproken. Op deze ver-
nieuwende wijze blijven we de contacten  
en belangen van en met anderen zien, en 
verliezen we geen mensen uit het oog. 

Publieksonderzoek
Er vindt doorlopend kwantitatief en 
kwalitatief publieksonderzoek plaats. 
In het kader van een langlopend onderzoek 
werkten we ook dit jaar met Hendrik 
Beerda Brand Consultancy. Uit hun 
onderzoek blijkt dat de bezoekers de Oude 
Kerk als organisatie, gemeten aan de hand 
van de merkkracht, in lijn zien met het 
gemiddelde Nederlandse kunstmuseum 
(=segment) en het gemiddelde 
Nederlandse museumsector). Als rapport-
cijfer kregen we een 8,2 wat goed en 
gemiddeld is voor een Nederlands 
museum. Het persoonlijkheidsprofiel is 
authentiek (63%) en uniek (44%). De Oude 
Kerk heeft duidelijk een meer uniek imago 
dan het gemiddelde museum.

Emotie onderzoek
Tijdens Poems for Earthlings werd er met 
een nieuwe methode gewerkt. Yentl Krüse 
en Ramon de Ruijter, studenten aan de 
Reinwardt Academie, richtten zich op 

emoties die de tentoonstelling bij 
bezoekers opriepen. Om welke emoties 
ging het? Welke vragen riepen deze weer 
op? Kijken mensen anders terug op hun 
ervaring nu de coronacrisis het leven heeft 
stilgelegd? Zien ze de tentoonstelling in 
een nieuw licht? 

Het onderzoek van Krüse en De Ruijter 
bundelt deze verschillende emoties en 
betekenissen die bezoekers geven en 
achterhaalt oorzaken van deze emoties. 
Het onderzoek vond plaats in de maand 
april, toen de Oude Kerk vanwege COVID-
19 gesloten was. Kandidaten voor het 
onderzoek werden via sociale media en 
e-mail geworven. Gekozen werd voor een 
kwalitatief onderzoek om verdiepende 
inzichten te krijgen in het proces van 
betekenisgeving van bezoekers. Dit werd 
gedaan door middel van diepte-interviews 
per telefoon en via Skype. Er is gekozen 
voor een kwalitatief onderzoek ter 
aanvulling op kwantitatieve cijfermatige 
inzichten. 

Conclusie was dat emoties en beteke-
nissen op basis van de tentoonstelling ver 
uiteenlopen en moeilijk te voorspellen zijn. 
De ervaring van de bezoeker werd hoger 
gewaardeerd als er betekenis gegeven kon 
worden aan het werk. In 67% van de 
gevallen was het de bezoeker zelf die de 
betekenis aan het werk koppelde. Dat kon 
een universele betekenis zijn, maar soms 
ook een hele persoonlijke waardoor het 
werk dichtbij emoties terecht kwam. Voor 
51% van de bezoekers was (ook) het 
gesprek met de mediateur een zetje in een 
denkrichting. Sommige mensen hadden 
dit gesprek nodig om hun eigen gedachten 
of betekenis te staven. Anderen zagen of 
begrepen door dit gesprek iets dat ze niet 
eerder hadden opgemerkt. 

Publieksbegeleiding
Vanuit het team publieksmedewerkers is 
ook afgelopen jaar actief gevolg gegeven 
aan een gelijkwaardig gesprek met de 
bezoeker over kunst en erfgoed. Belangrijk 
aandachtspunt daarbij is de vragende 
houding van de medewerker, dus 
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mediation en geen education. Dit heeft 
goed gewerkt: veel bezoekers gaven aan 
zich gezien en gehoord te voelen. Mensen 
vonden het gesprek over het algemeen een 
verrijking van de ervaring in de Oude Kerk. 
Voor komend jaar zal meer gedaan worden 
aan de herkenbaarheid van het team op de 
vloer, zodat mensen gemakkelijker op de 
mediateur afstappen. Dit werd genoemd 
door de bezoeker als minder duidelijk. 

Hoewel de Oude Kerk een constante en 
eigenzinnige blik op publieksbegeleiding 
heeft, waarin de rechtstreekse ervaring 
van kunst en het gesprek daarover centraal 
staan, proberen we al naar gelang de 
tentoonstelling de publiekscommunicatie 
passend vorm te geven en deze niet al te 
zeer vast te leggen. Zeker in 2020 bleek 
wendbaarheid in de publiekscommunicatie 
en de rol die de publieksmedewerkers 
daarin spelen het sleutelwoord. Door de 
snel veranderende situatie als gevolg van 
de coronacrisis moesten telkens nieuwe 
manieren worden gevonden om met 
publiek in contact te komen. Een open en 
verdiepend gesprek tussen de 
publieksmedewerkers en de bezoekers 
naar aanleiding van een installatie of 
project vormt daarbij telkens het primaire 
uitgangspunt. Toch zijn er accent-
verschillen in de publieksbegeleiding.  
Zo vervulde tijdens Poems for Earthlings 
de publieksmedewerkers vooral een rol  
als mediateur en probeerden zij actief met 
bezoekers in gesprek te gaan over het 
werk terwijl zij bij Candles for Earthlings 
meer als gastheren en vrouwen optraden 
door mensen in het Oostportaal te ont-
vangen en hen te informeren over en te 
begeleiden bij de deelname aan het pro-
ject. In alle gevallen streven we naar een 
inspirerend gesprek van mens tot mens. 

Educatie 
Door de lockdown vanaf maart en de 
maatregelen die sindsdien in verschillende 
vormen doorlopend golden hebben we 
alleen in de maanden januari en februari 
enkele klassen ontvangen. We hebben de 
gemeente Amsterdam benaderd en een op 
COVID-19 aangepast programma 

aange boden als activiteit voor kinderen en 
jongeren tijdens de zomer. De gemeente 
heeft hierin andere keuzes gemaakt met 
als reden: we zoeken plekken buiten het 
centrum. 

Na de lockdown werd op 1 juni de Oude 
Kerk voor alle buurtbewoners vrij toe-
gankelijk opengesteld. De tentoon stelling 
van Adrián Villar Rojas was te zien en te 
horen, en buurtbewoners konden met de 
curator mee voor een ‘kijkje achter de 
schuttingen’. Het team Oude Kerk had 
taarten gebakken en er was voor iedereen 
koffie en thee. Het was een mooie herstart 
van het programma met de mensen die 
nabij waren. 

Voor komend jaar wordt een nieuwe 
medewerker educatie aangesteld.  
De functie is omgedoopt tot ‘inclusie’. 
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zakelijk &
 organisatie 

Financiële positie
2020 was in meerdere opzichten een 
uitzonderlijk jaar. Dat geldt niet in de 
laatste plaats ook voor de impact die de 
coronacrisis had op de financiële en 
zakelijke ontwikkelingen in de organisatie. 
In de afgelopen jaren weerspiegelden de 
groei en ambities van de Oude Kerk, zich 
ook in de financiële positie en profes-
sionalisering van de organisatie. In 2019 
nog behaalde we een record aan publieks-
inkomsten, een percentage van 79% aan 
eigen inkomsten met behoud van een 
gezond eigen vermogen om de komende 
jaren aan de verplichtingen te voldoen. Dat 
hoge percentage eigen inkomsten was ook 
voor 2020 de inzet. Dat dit de Oude Kerk 
ook kwetsbaar maakt werd duidelijk toen 
we meermaals noodgedwongen de deuren 
moesten sluiten. Het hoge percentage 
eigen inkomsten bleek in deze uitzon-
derlijke tijd een nadeel. Met het wegvallen 
van de publieksinkomsten bevonden we 
ons in een situatie die tot kort daarvoor 
ondenkbaar leek: het moeten aanspreken 
van reserves om de lopende kosten te 
dekken. Als kleine organisatie krijgen we 
veel voor elkaar, maar de verantwoor de-
lijkheden voor onderhoud van het gebouw 
en de betekenisvolle ontsluiting zijn onder 
normale omstandigheden verhoudings-
gewijs al groot. Daar kwam nu de financiële 
klap en onzekerheden als gevolg van de 
coronacrisis nog bij. 

Door een beroep te doen op de generieke 
steunpakketten van de overheid en 
noodsteun van de stad Amsterdam kon 

een deel van de klap worden opgevangen, 
al was het bij lange na niet voldoende om 
uit de gevarenzone te komen. Gezien de 
acute impact van de crisis op de financiën 
en liquiditeitspositie hebben we vanaf 
maart constant afwegingen moeten 
maken over de noodzaak of uitstel van 
investeringen. Met een grote krachts-
inspanning en flexibiliteit van het team en 
direct betrokkenen hebben we de 
financiële situatie eind 2020 kunnen 
stabiliseren: door te schuiven met het 
programma, niet-noodzakelijk onderhoud 
en restauratie uit te stellen, hulp te vragen 
aan partners, leveranciers en direct 
betrokkenen en belanghebbenden, en 
aanvullende fondsen of subsidies te 
werven. Zo hebben corona en de 
beperkende maatregelen de Oude Kerk 
uiteindelijk ook wat gebracht: het bewijs 
dat iedere crisis ook kansen biedt zolang 
de inhoudelijke en zakelijke basis maar 
goed is. De totstandkoming en financiering 
van het project The World After is daarvan 
een concreet bewijs. 

Toelichting baten en percentage 
eigen inkomsten

In 2020 ontvingen we in de Oude Kerk een 
kleine 37.000 bezoekers, een kwart van 
het aantal mensen dat we normaal 
verwelkomen. De kerk was 225 dagen 
geopend voor het publiek (62% van 
normaal), en twintig weken gesloten. Het 
totaal aan publieksinkomsten viel 75% 
lager uit dan gebudgetteerd en ten 
opzichte van 2019. Ook de verkopen in de 
museumwinkel bleven achter ten opzichte 
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van het budget (-66%), maar deed het 
gezien de omstandigheden relatief goed 
ten opzichte van 2019 (-55%). De lagere 
overige en indirecte inkomsten zijn 
veroorzaakt door korting die moest 
worden doorgevoerd voor ondernemers in 
het aanpalend vastgoed die door de 
COVID-crisis in de problemen raakten. 

Als structurele publieke bijdragen zijn de 
jaarlijkse instandhoudingssubsidie 
Rijksmonumenten en de bijdrage 
Kunstenplan regulier uitgekeerd door 
respectievelijk de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst. De publieke 
bijdragen uit incidentele middelen betreft 
de generieke overheidssteun (NOW, TOGS 
en TVL) en de noodsteun van de gemeente 
Amsterdam. De Oude Kerk kwam in 
aanmerking voor noodsteun van de stad 
door de toezegging voor opname in de 
nieuwe Kunstenplanperiode 2021 – 2025. 
Voor 2020 werd tevens voor ruim 107.000 
euro aan toezeggingen gedaan door 
private fondsen: Fonds21 (verlenging 
Poems for Earthlings), BankGiroLoterij 
(Nog Meer Oude Kerk), Kickstartcultuur-
fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Mondriaan Fonds (The World After), de 
jaarlijkse bijdragen van het filantropisch 
gilde van de Oude Kerk, de bijdragen van 
de Vrienden en diverse kleinere donaties 
en schenkingen. De totale bijdragen uit 
private middelen €107.693 zijn lager dan 
gebudgetteerd (-60%) en aanzienlijk lager 
dan 2019 (-88%). Dit is deels te verklaren 
doordat een aantal programmaonderdelen 
en restauraties zijn verplaatst 2021. Dat 
geldt ook voor de reeds toegezegde 
bijdragen voor deze projecten. 

Door het wegvallen van het overgrote deel 
van de publieksinkomsten en de 
ontvangen noodsteun van overheid en stad 
Amsterdam komt het percentage eigen 
inkomsten aanzienlijk lager uit dan 
afgelopen jaren, op 46%.  

Toelichting lasten
De beheerslasten materieel betreffen de 
gebudgetteerde subsidiabele uitgaven 

voor 2020 uit het meerjarenonder houds-
plan. Voor 2020 betrof dit hoofd zakelijk de 
noodzakelijke restauratie van de daken en 
cascadegoten van het Zuiderportaal en de 
Librije en diverse kleinere noodzakelijke 
onderhouds werkzaamheden. De niet-
urgente restauratiewerkzaamheden 
binnen de Subsidieregeling Restauratie 
Rijksmonumenten zijn nagenoeg allemaal 
verplaatst naar 2021. De niet-subsidiabele 
werkzaamheden betreffen kosten voor het 
jaarlijks onderhoud aan installaties waar-
onder de keuring van de gehele verlichtings -
installatie. Tevens werden kleine onder-
houds werkzaamheden aan het orgel 
verricht. Door alle niet direct noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden te verplaat-
sen naar 2021 werd op onderhoud  
€ 200.000 minder uitgegeven dat ge-
budget teerd (-43%). Op overige uit gaven 
voor de kerk, kantoorkosten en algemene 
kosten is zoveel mogelijk bezuinigd. Totaal 
vielen de beheerslasten materieel daar-
mee uit -34% lager dan ge budgetteerd,  
en -53% ten opzichte van 2019. 

Ook op de activiteitenlasten materieel is 
flink bezuinigd, door het uitstellen en 
aanpassen van het programma, en de 
gevolgen voor de uitgaven op exploitatie 
door de sluiting van de Oude Kerk voor 
publiek. Totaal werd ruim € 412.000 
besteed, -47% minder dan gebudgetteerd 
en -60% ten opzichte van 2019. De 
programmalasten zijn besteed aan de 
projecten Poems for Earthlings (deel  
2020 inclusief verlenging) Candles for 
Earthlings, The World After (deel 2020), 
Silence, Monuments, Come Closer, Nog 
Meer Oude Kerk, project Jeanne van 
Heeswijk, Archief, en kleinere programma 
onderdelen in en met de buurt en de 
residenties. Op de exploitatielasten van de 
openstelling is zoveel mogelijk bezuinigd 
(-40% ten opzichte van het budget, en 
-57% ten opzichte van 2019), evenals op 
de algemene communicatiekosten voor 
zover dat mogelijk en verantwoord was 
(-50% ten opzichte van het budget). 

Het totaal van beheers- en activiteiten-
lasten voor personeel van € 415.234 is 

aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 
2019 (-26%). Zonder de noodzaak tot een 
grootschalige reorganisatie hebben we  
het team teruggebracht tot een minimale 
bezetting tijdens de lockdowns. Tevens 
stelde de directeur-bestuurder een deel 
van haar salaris ter beschikking om de 
kunstenaarshonoraria voor het project van 
The World After te dekken. 

Toelichting balans
Vanuit een brede financieringsmix en de 
daarmee gepaarde risicospreiding waar  
de afgelopen jaar veel in is geïnvesteerd 
hebben we voor 2020 de financiële storm 
als gevolg van de COVID-crisis kunnen 
afwenden. We ronden het jaar af met  
een negatief exploitatieresultaat van -  
€ 166.492. Dit is grotendeels ten laste 
gekomen van het bestemmingsreserve 
onderhoud en daarnaast van program-
mering en de algemene reserve. De 
voorziening groot onderhoud is afgeno-
men doordat de afgelopen twee jaar meer 
van het subsidiabel onderhoud is uitge-
voerd dan er jaarlijks wordt toegevoegd  
(€ 215.426).  De Oude Kerk behoudt zo  
net voldoende reserves om de korte en 
middellange termijn aan de (onderhouds)
verplichtingen te kunnen voldoen.

Hoofdlijnen begroting 2021
Op 2 november 2020 werd de begroting 
voor 2021 goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. Deze wijkt op diverse punten af 
van de Meerjarenbegroting 2021 - 2024. 
Ondanks een stevige basis door opname  
in het Kunstenplan, Mondriaan Fonds Pro 
en toezeggingen van diverse fondsen 
ontkomen we komend jaar niet aan de 
gevolgen en impact van de coronacrisis. 
De Oude Kerk vormt daarin geen 
uitzondering. In de begroting voor 2021  
uit zich dat onder meer in bijgestelde 
prognoses voor publieksinkomsten. Door 
de gevolgen van COVID-19 presenteren  
we een aangepast maar volwaardig 
programma. Inzet is om het afgeslankte 
team komend jaar weer op te bouwen. 
2021 is tevens het laatste jaar van het 
lopende meerjarenonderhoudsplan en ook 
staan diverse restauraties op de planning. 

Toelichting naleving kwantitatieve 
prestatieafspraken en vrijkaartenbeleid 

De entreeprijs voor de Oude Kerk was in 
2020 (exclusief genoemde toeslag voor 
Poems for Earthlings) € 12,- inclusief 
audiotour. Er zijn kortingen voor 
studenten, jongeren en houders van een 
CJP-kaart, Met ICOM, Museumkaart, 
Stadspas, I Amsterdam City Card, en 
BankGiro Loterij VIP-kaart is toegang 
gratis, evenals voor kinderen onder de 13. 

Na de lockdown, vanaf 1 juni, is gestart 
met een alternatieve ticketprijs om de 
bezoeken uit de buurt te stimuleren. 
Mensen konden geven wat ze het bezoek 
waard hadden gevonden. In de weken erna 
werden specifieke programmaonderdelen 
zoals date en overnachting, toegankelijk 
gemaakt voor kleine beurzen door in ruil 
voor toegang een paar uur te komen 
werken in de kerk. Van deze regeling werd 
53 maal dankbaar gebruik gemaakt. 

Vanwege de opgelegde reisbeperkingen, 
ook binnen Nederland, hebben we in de 
weken waarin we wel bezoekers mochten 
ontvangen nadrukkelijk ingezet op lokaal 
publiek en contact met de buurt. De 
Candles for Earthlings, buurt ontvangst en 
rondleidingen in juni en de activiteiten 
rondom Culturele Terrassen waren voor 
buurtbewoners vrij toegankelijk. Dit 
resulteerde in een groei van het aantal 
buurtgerichte activiteiten- en bezoek ten 
opzichte van 2019. 
Onder de totale 36.574 ontvingen we 
10.591 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 Oudekerk-
gemeente, 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 voor de Oude Kerk van 
belang ook het immateriële erfgoed 
ruimte te geven. Deze openstellingen 
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worden ook door medewerkers van de 
Oude Kerk begeleid, omdat de verant-
woordelijkheid voor bezoekers, gast-
vrijheid en veiligheid altijd bij onze 
organisatie ligt. Voor bezoekers bestaat 
geen onderscheid in afzender: er is voor 
hen maar 1 Oude Kerk. 
Naast de bezoekers aan het monument 
(inclusief Oudekerkgemeente) verleenden 
we in 2020 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 en genodigden.  
Voor speciale buurtactiviteiten stelden  
we de deuren open. In totaal kregen 
14.109 bezoekers gratis entree. 

Specificatie activiteiten
Totaal aantal activiteiten gerealiseerd  
in 2020 is: 64

Muziek & orgel
Silence (4x), Monuments (2x), privé 
concerten orgel (4x), privé rondleidingen 
orgel (10x), + Voorbereidingen Silences & 
Monuments > verplaatst naar 2021.

Tentoonstellingen, publieksprogramma’s en 
interventies

Adrian Villar Rojas: Poems for Earthlings 
(1x), Heropening buurt & bezoekers na 
eerste lockdown Poems for Earthlings  
31 mei & 1 juni (1x), Nacht tussen de 
loopgraven (2x), Uitzonderlijke momenten 
in Poems for Earthlings (10x), Afbouw & 
materiaalmarkt Poems for Earthlings met 
buurtbewoners, kerkgemeente en 
vrijwilligers (1x), Uitmarkt Cleaning the 
Cathedral (1x), Candles for Earthlings 
online actie (1x), Candles for Earthlings 
oostportaal (1x), Come Closer (3x, + 
onderzoek en voorbereidingen 1 editie, 
verplaatst naar 2021). 

The World After: Conversation pieces (1x) 
The World After soft launch (1x), 
Conversations (2x), Nieuwmarkt 
kunstenaars in de Sebastiaanskapel (1x). 

Archief (1x), Rembrandt in de 
Collegekamer (1x) Project Jeanne van 
Heeswijk (4x) 
Culturele Terrassen (4x), Rode Raam 
gesprek (1x), Residenties Rijksakademie 
(2x) Allerzielen in samenwerking met de 
Oudekerkgemeente (1x), Onderzoek & 
voorbereidingen tentoonstelling Here is 
where we meet van Aimée Zito Lema (1x > 
verplaatst naar 2021). 

Video 
The World After: online (1x), Unlocked / 
Reconnected Thierry Oussou (1x),  

Publicaties
Lancering publicatie Giorgio Andreotta 
Calò (1x)

Uitgesteld/ kon geen doorgang vinden i.v.m. 
COVID-19

Silence (6x > deels verplaatst naar 2021), 
Come Closer (1x > verplaatst naar 2021), 
Monuments (2x) Fundamenta (1x), Anno 
(1x > verplaatst naar 2021) Publicatie 7 
jaar Oude Kerk > verplaatst naar 2021. 

Organisatie
In de eerste weken van de lockdown werd 
dagelijks vergaderd via Skype met het hele 
team. Er werd gezorgd voor elkaar, 
gevraagd naar elkaars gezondheid en gelet 
op de mentale impact van de onvrijwillige 
opsluiting. Zichtbaar was de moeite die het 
medewerkers met kinderen kostte om zich 
te concentreren. Invoelbaar was ook de 
eenzaamheid van medewerkers die alleen 
woonden. De gesprekken elke ochtend om 
half tien zorgden voor verbinding op 
afstand. De veerkracht van het team viel 
op. Ondanks de onzekere tijd, beperkte 
middelen en minimale mogelijkheden 
werden toch twee projecten gerealiseerd: 
Candles for Earthlings en The World After. 
Zo kon het werken met kunstenaars, kunst 
tonen en spreken met bezoekers op 
andere manieren toch doorgang vinden. 
Als gevolg van de aanhoudende 
coronadreiging, werd bij terugkomst 
duidelijk dat er snelle en harde financiële 
besluiten genomen moeten worden. Deze 
zijn met het team besproken. De nood  

was duidelijk. Er hebben een-op-een 
gesprekken plaatsgevonden met mede  
werkers over perspectief en hun contract. 
Een aantal contracten zijn niet verlengd. 
Een aantal medewerkers besloot een 
andere richting te kiezen. Dit zorgde voor 
een krimp van het aantal fte’s van 11,3 
naar 5,8. 

Met dit sterk gereduceerde team is de 
laatste maanden van het jaar verder 
gegaan. Het betekende dat er meer uren 
gemaakt moesten worden en ook dat 
medewerkers taken buiten eigen functie 
moesten oppakken om de Oude Kerk 
draaiend te houden. Dit heeft een grote 
wissel getrokken op het werkplezier. 

Samenstelling organisatie met  
oog op diversiteit

30% van de medewerkers heeft een 
niet-Westerse achtergrond
19% van de mensen betrokken bij de  
Oude Kerk (inclusief RvT en RvA) heeft een 
niet-Westerse achtergrond. 52% is vrouw. 
48% is man. 14% van de mensen is 
LBTHQ.

Veranderpunt: Het team Oude Kerk zijn we 
dit jaar als een gemeenschap gaan zien, 
die op gelijke voet staat met de 
gemeenschappen buiten onze muren. De 
gemeenschap is organisch, iedereen kan 
erbij horen en we vormen een eenheid met 
anderen gebaseerd op nieuwsgierigheid 
en gelijkwaardigheid. Daarom spreken  
we vanaf 2020 niet meer van ‘team’ of 
‘organisatie’ maar van de community  
Oude Kerk waar ook freelancers, tijdelijke 
medewerkers en oud-medewerkers deel 
van uitmaken. 
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Lichtinval Librije. Foto: Brecht Russchen.

Verslag Raad van Toezicht
raad van toezicht

De raad van toezicht kwam in 2020 zes 
keer bijeen, op 13 januari, 16 maart, 22 
april, 14 mei, 3 september en 2 november. 
De raad van toezicht van de Oude Kerk 
bestond in 2020 uit: Floris van Hall 
(voorzitter tot 2 november), Hermine Pool, 
Lex Kloosterman, Hans Kodde, Rein 
Kronenberg, Peter Tomson en Tjepco  
van Voorst Vader (voorzitter vanaf 2 
november), Mariëlle Paul (vanaf 13 januari), 
Esther Agricola (vanaf 2 november) en 
Roosje Klap (vanaf 2 november).

Op 2 november werd de begroting voor 
2021 door de raad van toezicht 
goedgekeurd. De raad van toezicht 
vergaderde in aanwezigheid van de 
directeur-bestuur en de zakelijk leider. In 
alle vergaderingen werd gesproken over 
(toezicht op) de financiën en vanaf maart 
over de gevolgen van de corona crisis, de 
lock downs en overige maatregelen in 
verband daarmee. In 2020 werd in de raad 
van toezicht daarnaast gesproken over de 
volgende onderwerpen: evaluatie 
programma en vooruitblik, bezoekers-
aantallen- en samenstelling, strategie ten 
aanzien van communicatie en publieks-
bereik, stakeholdermanagement, 
evaluatie controlesysteem, governance, 
stand van zaken ten aanzien van groot 
onderhoud en restauratie. Op 9 oktober 
2020 voerde een delegatie van de raad van 
toezicht een gesprek met de directeur/
bestuurder. Daarin kwamen alle punten 
van de bedrijfsvoering en ontwikkeling  
van de museale organisatie aan de orde. 
De raad van toezicht heeft veel waardering 

voor de voortvarende en positieve wijze 
waarop de directeur in de afgelopen 
crisisperiode het beleid effectief heeft 
bijgestuurd en voor de veerkracht van het 
team Oude Kerk.
Accountantskantoor Bannink uit IJmuiden 
krijgt opdracht voor het jaarwerk, te 
beginnen met het jaarwerk van 2020. 
Goedgekeurd werden: alle gepresenteerden 
liquiditeitsoverzichten, begroting 2021, 
risicoanalyse 2020, Kunstenplan aanvraag 
2021-2024 (meerjarenbeleids plan), 
meerjarenbegroting 2021-2024, 
aangepaste strategie en beleid tijdens 
corona, Jaarrekening 2019, Accountants-
verslag 2019, instelling adviesraad en de 
bezetting ervan, verlenging contract 
directeur-bestuurder, intensieve search 
leden raad van toezicht (met advertentie-
campagne in Bijlmermeer en Osdorp), 
toetreding twee nieuwe leden raad van 
toezicht.  

Nieuwe leden Raad van Toezicht
Er is gesproken over het gewenste profiel 
van de te werven leden raad van toezicht 
en besloten is te zoeken naar kandidaten 
die – naast kennis van en belangstelling 
voor het culturele domein waarin de Oude 
Kerk opereert – kennis van zaken hebben 
op het gebied van erfgoed, monumenten 
en/of financiën en een kunstenaar en die 
bij voorkeur een biculturele achtergrond 
hebben. In twee sollicitatierondes 
(voorjaar en najaar) werden de vacatures 
openbaar gemaakt. Uit de eerste 
sollicitatieronde werden Esther Agricola 
en Roosje Klap door  de raad op 11 
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november gekozen en benoemd. De raad 
van toezicht is gelukkig met de brede 
kennis en ervaring die zij inbrengen. Aan-
vullende benoemingen worden in 2021 
verwacht. Komend jaar wordt de hulp van 
Stichting Artnana ingeroepen voor het 
werven van toezicht houders met een  
meer divers profiel. 

Risicobeheersing
Er werd uitvoerig gesproken over risico-
beheersing met name vanaf 20 maart tot  
1 juni 2020, toen de deuren gesloten 
moesten worden vanwege de maatregelen 
tegen COVID-19. De risico’s zijn in kaart 
gebracht en leidden tot het bijstellen van 
de te verwachten resultaten en als een 
gevolg hiervan het aanpassen van het 
beleid. De belangrijkste risico’s:

a) Onderhoud aan het rijksmonument en 
de financiering daarvan werd na maart 
2020 uitsluitend uitgevoerd indien er bij 
het nalaten ervan schade zou ontstaan. 
Alle restauratie is stopgezet met 
uitzondering van de restauratie van de 
glas-in-loodramen. 
b) Bezoekersaantallen en financiële 
risico’s door COVID-19. De raad van 
toezicht controleerde maandelijks de 
liquiditeit en de liquiditeitsprognose 
volgens een ‘cash-in’ ‘cash-out’ systeem, 
om de beperkte reserves te beschermen.

Op 14 mei 2020 is een aparte vergadering 
geweest waarin het functioneren van de 
raad van toezicht werd geëvalueerd en  
de verlenging van het contract met de 
directeur is besproken. Er is gesproken 
over mogelijke belangenverstrengeling 
met de op voordracht van de PKA 
benoemde leden, waarbij de conclusie was 
dat vertegenwoordiging van deze belangen 
wenselijk is, waarbij ervoor gewaakt wordt 
dat de belangen transparant zijn. 

Financiën
De raad van toezicht sprak elke vergadering  
over de stand van zaken op het gebied van 
de financiën.

Het programma wordt van 2021–2024 
gesteund door zowel het AFK (Kunsten-
plan, 4 jaar) als het landelijke Mondriaan 
Fonds (Kunstenpodium PRO,   
3 jaar) en uiteenlopende publieke en 
private fondsen. Dit bericht werd in het 
najaar van 2020 ontvangen.

Besproken werd een mogelijke rol voor  
het externe noodfonds (Stichting 
Restauratiefonds) voor het werven van 
legaten. Voor het lopende onderhoud is  
er in 2020 geen beroep gedaan op een 
bijdrage van het noodfonds. Gezien werd 
dat het aantal vrienden en donateurs  
een lichte stijging vertoont, ondanks  
het feit dat sinds een aantal jaar de  
druk op particulieren om verschillende  
culturele doelen te ondersteunen  
steeds groter wordt.
Op 22 april heeft de raad van toezicht de 
jaarstukken 2019 besproken. Vastgesteld 
is dat Oude Kerk er opnieuw in geslaagd is 
aan de gestelde beleidsdoelen te voldoen 
binnen de gestelde financiële kaders.  
Op grond hiervan en op grond van de door 
de directeur/bestuurder gepresenteerde 
informatie en toelichting heeft de raad  
van toezicht het jaarverslag 2019 
goedgekeurd. Het accountantsverslag  
is ter kennisgeving aangenomen. De 
jaarrekening en het bestuursverslag  
is gecontroleerd en goedgekeurd door 
accountant Kamphuis en Berghuizen.  
Op grond hiervan verleent de raad van 
toezicht decharge aan het bestuur voor  
het gevoerde beleid.

WNT & privacy
De raad van toezicht van de Oude Kerk 
ontvangt geen bezoldiging, hanteert de 
Governance Code Cultuur en de Code 
Culturele Diversiteit en heeft vastgesteld 
dat de salariëring van de directeur de 
WNT-norm niet overschrijdt. Een 
toelichting hierop is opgenomen in de 
jaarrekening. De raad van toezicht dankt 
alle medewerkers van de Oude Kerk  
voor hun enthousiasme, kennis, kunde  
en grote inzet.

Adviesraad Kunst en Erfgoed
Vanaf 2020 is een adviesraad actief, die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft over 
wat de Oude Kerk aan de wereld laat zien 
en horen. Het advies beperkt zich niet tot 
het programma, maar gaat ook over 
relaties met belangengroepen, buurt en 
samenleving. In de adviesraad nemen de 
volgende personen deel:

Hester Alberdink Thijm 
directeur AKZONOBEL Art Foundation

Lex ter Braak 
kunstenaar en curator

Lorenzo Benedetti 
curator Kunstmuseum Sankt Gallen (CH)

Mirjam Hoijtink 
programma directeur MA Museum  
Studies, UvA

Sander Kok 
eigenaar Antiquariaat Kok

Pauline Kruseman 
voormalig directeur Amsterdams 
Historisch Museum

Arna Mackic 
architect, oprichter studio LA

Mihnea Mircan
criticus en curator

Lisette Pelsers 
Directeur Museum Kröller-Müller

Wim Pijbes 
directeur Stichting Droom en Daad, 
voormalig directeur Rijksmuseum

Jennifer Tosch 
Nederlands-Amerikaans cultureel-
erfgoedhistoricus en ondernemer, 
oprichter van Black Heritage Tours in 
Amsterdam, Brussel en New York
 
Tijdens de eerste bijeenkomst in juli 2020 
werd een vraag centraal gesteld die te 
maken heeft met de situatie van dit 

moment: Wanneer komen we sterker uit 
deze crisis? Twee leden van de raad van 
toezicht waren aanwezig bij dit gesprek.
 
We komen hier sterker uit als we:
• de koers van de afgelopen jaren recht 

houden, want die was ijzersterk
• het belang van kunst centraal blijven 

stellen
• oog voor de buurt blijven hebben
• niet blindstaren op bezoekersaantallen 
• begrijpen dat het hier ook gaat om 

zingeving
• de buitenkant van de kerk ook benutten 

als ‘canvas’
• verschillen kunnen waarderen
• de historische traditie van kunst in de 

kerk kunnen voortzetten 
• geen museum zijn, maar ruimte geven 

aan kunst : ervaring kunst x ruimte
• het gesprek omarmen: ook over 

moeilijke onderwerpen als slavernij:  
die geschiedenis vond hier plaats

• niet bezig zijn met tokenism
• verbeelding de ruimte blijven geven



Silence 30: Maya Fridman en Kirstin Gramlich. Foto: Maarten Nauw.

Woord van dank
dank

Kunstenaars en musici
De Oude Kerk dankt in het bijzonder alle 
kunstenaars, musici en anderen die het 
jaar artistiek hebben verrijkt: Adrián Villar 
Rojas, Aimée Zito Lema, Children of the 
Light, David Helbich, Germaine Kruip,  
Hans van Houwelingen, Iswanto Hartono, 
Marc Mulders, Marinus Boezem, Maya 
Felixbrodt, Madelon Hooykaas, 
PolakVanBekkum, Ruchama Noorda, 
Sarah van Sonsbeeck, Smári Róbertsson, 
Stéphanie Saadé, Yair Callender, Aurélie 
Nyirabikali Lierman, Ralph van Raat,  
Susan Ploetz en Nina Runa Essendrup, 
Matthias Havinga, Herman Kolgen, Geo 
Wyeth, David Kweksilber, Thierry Oussou, 
Marc Mulders, Hayo Boerema.

Team oude kerk 2020 
Piet Musters (facilitaire ondersteuning), 
Zara Weijers (development en support), 
Emma van Oudheusden (zakelijk leider), 
Richard Pelgrim en Reinier Klok 
(projectleider), Line Matson 
(projectassistent), Jacqueline Grandjean 
(directeur), Marian Cousijn (curatorial 
editor), Laurine Verweijen 
(communicatiestrateeg), Marianna van der 
Zwaag (curator / onderzoek en archief), 
Erica Moukarzel, Anna Magyary 
(onderzoeksassistenten), Simone de Vries 
(producent), Filiz Alkoyak en Joanie Croes 
(publiek & events), Jacob Lekkerkerker 
(curator muziek, organist-titulair),  
Matteo Imbruno (organist-titulair),  
Rafael Mulder (coördinator publieksteam), 
Brecht Russchen (museumwinkel),  
Bobbie Wagenaar, Cleo Thomas, Donna 

Weel, Stella Vrijmoed, Rosa van den Dool, 
Annemarie Fischer, Eva Windhouwer, 
Gerda Leter, Bram Kroon, Ayunda Stel, 
Vera Scheerlink, Alle Kok, Mila Groen 
(publieksmedewerkers), Ramon de Ruijter, 
Yentl Krüse (stagiairs), Kim Evers 
(vrijwilligerscoördinator), Nadya & Ivan 
(schoonmakers), Robert Beekelaar,  
Jolinda de Lange, Inge Roseboom,  
Nynke Deinema, Noor Nuyten, Sjoukje  
van der Meulen (museumdocenten),  
Radna Rumping (curator come closer), 
Chantal Hendriksen (studio Hendriksen / 
grafische vormgeving), Maarten Nauw 
(fotografie), Brian Sahertian (web 
development), Frank van der Weij (audio  
en techniek), Elisabeth Hulst en Charlotte 
Welling (administratiekantoor ASK).

Samenwerkingspartners 
Amsterdam Art, Rijksakademie voor 
Beeldende Kunst, W139, 
Compagnietheater, De Waag, Ons’ Lieve 
Heer Op Solder, Eye Filmmuseum, 
Amsterdam Museum, Museum het 
Rembrandthuis, KNAW, Universiteit van 
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, 
Vereniging Public Art Amsterdam, H501, 
Mediamatic, Museum Van Loon, Reinwardt 
Academie / Amsterdam University of the 
Arts, Bejaardenhuis Flesseman, Cordaan, 
Leger des Heils, Oudekerkgemeente, PKA, 
Sweelinck Cantorij, Ondernemers-
vereniging BIZ, Bewonersinitiatief ‘We  
Live Here’, Burgerinitiatief ‘Stop de Gekte’, 
Green Light District, Unlocked/
Reconnected, Red de Cultuur!, 
buurtinitiatief ‘ontmoet je buren’. 
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Partners Poems for Earthlings
Joep Munstermann, Robert Clarijs en team 
(Anything is Possible), Matthew Mumford 
(Mateco), Bazelmans AV, Rutte Groep en 
Gebroeders Salentijn.

Partners restauratie en onderhoud
Ben Massop en Francois van der Gouw 
(BBM Restauratiearchitectuur), Martin 
Oosterom (De Heeren Bouwmeester), 
Bureau Monumenten en Archeologie, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Stadsdeel Centrum Gemeente 
Amsterdam, Gemeentelijk Vastgoed, 
Monumentenwacht, Keij & Stefels, 
Stahlhoffer Elektrotechniek, Wijnand ter 
Horst, Inpijn-Blokpoel, firma Eijsbouts, 
Firma Reil, Wilco de Ruijter, Slotboom 
Steenhouwers, Patrick Westhof, Van 
Dijnsen, Unica.

Mediapartners
De mediapartners van de Oude Kerk waren 
in 2020: De Groene Amsterdammer, Het 
Parool, NRC-Handelsblad, See All This,  
De Witte Raaf, We Are Public, Mister Motley 
/ Kunst is Lang. 

Fondsen en begunstigers
Het programma van de Oude Kerk is in 
2020 mede mogelijk gemaakt met de 
genereuze bijdrage van: Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, BankGiro Loterij, 
BankGiro Loterij Fonds, Fonds 21, VSB 
Fonds, Mondriaan Fonds, Stichting 
Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Kickstart Cultuurfonds, Fonds voor de 
Cultuurparticipatie, Ammodo, Vfonds, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Fonds Sluyterman van Loo, Fundatie van 
den Santheuvel Sobbe, Iona Stichting, 
Stichting Ars Donandi, Stichting de Zaaier, 
Protestantse Diaconie, Stichting RCOAK, 
Stichting Edwin Bouw Fonds, Stichting 
Else, Stichting R.C. Maagdenhuis, 
Vrienden van de Oude Kerk.

2020 was het laatste volle werkjaar voor Piet Musters. Hij gaat in maart 2021 met pensioen en werkte 15 jaar in de Oude kerk als facilitair medewerker. (foto: Emma van Oudheusden)
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Bijeenkomst Culturele Terrassen op Nieuwmarkt. Foto: Rafael Mulder.



Adrían Villar Rojas: Poems for Earthlings. Foto: Jörg Baumann.




