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VOORWOORD 
In een aantal zogenaamde roadtrips is de afgelopen maanden onderzoek gedaan 
naar erfgoed met een missie. Welke Europese voorbeelden zijn zo sterk, dat zij het 
karakter van de Oude Kerk ook zouden passen? Deze roadies werden met het 
bestaande publiek van de Oude Kerk gedeeld op Facebook. Tegelijkertijd werd in 
Amsterdam naar een niche gezocht: Wat mist er in het Cultureel palet van de 
hoofdstad? Daarbij zijn talrijke ronden om en door de kerk gemaakt, met 
uiteenlopende experts, betrokkenen en specialisten. Met het team zijn andere kerken 
in de stad bezocht, en zijn gesprekken gevoerd over mogelijke toekomstscenario’s. 
Deze eerste spreekwoordelijke 100 dagen hebben het volgende plan opgeleverd dat 
verder gaat waar het strategisch plan gebleven is. Het plan voorziet in een duurzame 
en betekenisvolle toekomst van de Oude Kerk in Amsterdam. 
 
Jacqueline Grandjean, 19 september 2012  
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OUDE KERK | KUNST VAN VANDAAG 
De Oude Kerk wordt als oudste gebouw van Amsterdam geroemd om haar 

unieke authentieke ruimte. Het gebouw vormt een contemplatief baken temidden van 
het rumoer van de wallen. De kerk is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd en 
werd  verhuurd aan derden voor huwelijken, feesten, tentoonstellingen, concerten en 
presentaties. Door het weggeven van de ruimte tegen betaling, is meteen het eigen 
profiel zoek. Deze tijd vraagt om een heldere profilering en een betekenisvolle 
invulling van het oudste gebouw van de stad. De kerk moet van zich gaan laten 
horen en spreken door toonaangevende en dynamische activiteiten die het huidige 
kunstaanbod in Amsterdam overstijgen. 
 
De heropening van de Oude Kerk als plek voor hedendaagse kunst is een volgende 
stap in de steeds veranderende rol van dit monument, en een volgende stap in de 
erkenning van een kunstgenre. Nergens in Amsterdam is het perspectief in de tijd zo 
duidelijk herkenbaar als in, maar ook rondom de Oude Kerk. Tijd en ruimte vormen 
de pilaren van de toekomstige kunsthal, met monumentale tentoonstellingen en in 
situ projecten op het gebied van Time Based Arts (o.a.: installaties, performances, 
geluidskunst). Als oudste gebouw van Amsterdam en jongste kunstinstelling van de 
stad neemt de De Oude Kerk vanaf 2014 een unieke positie in binnen het culturele 
landschap. Vanwege het (inter)nationale tentoonstellingsprogramma heeft de Oude 
Kerk een landelijk bereik, maar is het door het spectaculaire monument een 
boegbeeld van de stad. De Oude Kerk bezit geen objectenverzameling of depot, is 
dus geen traditioneel museum, en programmeert tentoonstellingen met een 
onmiddellijke visuele impact. De drie tentoonstellingen die jaarlijks te zien zijn 
vormen een dialoog met de maatschappij en zetten aan tot reflectie. Zo past zij het 
wezen van de kerk.   
Doelstelling bij haar publieksgroepen valt uiteen in drie fasen: 

1. bekijken: de kerk puur als ruimte aanschouwen 
2. boeien: de kerk ervaren door de combinatie van kerk en kunst 
3. binden: de kerk (her)waarderen als contemplatieve ruimte 

 
De markt voor kunst van vandaag is een groeiende, waarbij jonge, creatieve 
stedelingen de belangrijkste doelgroep zijn. Dat er behoefte is aan een 
andersdenkend instituut als de Oude Kerk waar kunst en cultuur op een andere, 
vaak laagdrempelige wijze gepresenteerd worden, blijkt ook uit de hoge 
bezoekersaantallen van vergelijkbare instituten zoals de Kunsthal Rotterdam, Grand 
Palais in Parijs en Turbine Hall / The Tanks in Londen. De Oude Kerk biedt veel 
mensen een eerste kennismaking met kunst, is andersdenkend en veelal 
spectaculair en toonaangevend. De kernwaarden van  de Oude Kerk vormen steeds 
het kompas: 

- Kwaliteit 
- Bravoure 
- Contrast 

- Authenticiteit 
- Contemplatie  
- Duurzaam 

 
De Oude Kerk huisvest de Oudekerkgemeenschap, welke de plannen ondersteunt 
en positief wil samenwerken. Verhuur van de kerk voor culturele producties is met dit 
plan verleden tijd. Commerciële activiteiten (horeca, winkel) worden in coproductie 
ondernomen. Organisatorisch wordt een professionaliseringsslag gemaakt; Stichting 
de Oude Kerk wordt gerund als een bedrijf. De realisatie van dit plan drukt niet op de 
liquiditeit van Stichting De Oude Kerk. Gelden worden verkregen uit partnerships met 
zowel private als publieke domeinen. Concluderend: De effectiviteit van dit plan is 
Kwaliteit X Exposure. De kwaliteit van het gebouw als authentiek baken maal de 
exposure van kunst levert een vergroting van bestaande bezoekers én andersoortige 
bezoekers op plus een eigen imago. 
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St. Pieter in Gent is ook kunsthal    Daniel Buren in Grand Palais,‘12 
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Entree Kruisherenkerk/hotel, Maastricht             Winkel Louisinana Museet, Kopenhagen 
 

 
 

 
Horeca in Dominicuskerk in Maastricht 
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KUNST EN KERK 
Gerard Reve gaf in zijn boek Zelf Schrijver Worden  dezelfde definitie aan 

kunst als aan religie, en toonde daarmee de verwantschap tussen beide domeinen 
als volgt aan: Kunst en religie hebben zoveel met elkaar gemeen dat ik ze 
tweelingzussen noem. Op beide past dezelfde definitie. Beide, kunst en religie, zijn 
gestileerd menselijk handelen (of een product daarvan) dat een ontroering teweeg 
brengt. 1 
Kunst en Kerk zijn verwant, echter wel twee verschillende domeinen met ieder een 
eigen relatie tot de werkelijkheid2. De kerk heeft zich gerealiseerd dat de waarheid 
niet al te hermetisch meer moet zijn, en vindt in de kunst een aangename 
bondgenoot om de vraag te stellen, de spiegel voor te houden en de ander te 
ontmoeten. Daarbij moet de autonomie van noch kerk noch kunst worden bedreigd. 
Beide domeinen zijn geen middel om elkaars boodschap uit te dragen, maar 
benaderen de wereld elk vanuit hun eigen venster. Interessant is juist het verschil in 
inzicht, het verschillend perspectief. In een gemeenschap van eensgezinden ontstaat 
geen discussie, maar daar waar verschillen bij elkaar komen ontstaat wrijving. Vanuit 
die positieve wrijving wordt kritisch geformuleerd in een poging elkaars zienswijze of 
vermeende werkelijkheid onder het voetlicht te brengen.   
 
Zoals fysici zoals Vera Rubin stellen: vernieuwing ontstaat door botsing. Nieuwe 
vormen worden ontworpen door de botsing van verschillende deeltjes in onze 
atmosfeer. Zo komen ook nieuwe gedachten tot stand door het schuren van twee 
verwante, maar zeer verschillende domeinen als Kunst en Kerk. Wat de Kerk van de 
Kunst kan leren is de open verbeelding, het met andere ogen kijken naar de 
vermeende werkelijkheid. Wat de kunst van de kerk kan leren is de 
gemeenschapszin, het vormen van een hechte groep denkers. De zoektocht is wat 
beide domeinen bindt. En zolang ze gelijkwaardig blijven, kan de relatie kunst en 
kerk tot vernieuwende inzichten, inspiratie en tot duurzame netwerken leiden.  
 
Curator en museumdirecteur Jan Hoet, reageerde in 1998 als volgt op de 
tentoonstelling Transparantie in de Oude Kerk: Ik vind een tentoonstelling in een kerk 
interessant omdat de kerk meer heeft dan die ene connotatie met het geloof. Het is 
een soort marktplaats, een plek waar men samenkomt. In de kerk van de gelovigen 
komt men vandaag niet meer samen, daar is iedereen op zichzelf. Een 
tentoonstelling in een kerk kan meehelpen om bij het publiek bestaande 
weerstanden ten aanzien van kunst te doorbreken. 
Door Kunst in de Oude Kerk te presenteren ontstaat steeds een nieuwe 
betekenislaag, anders dan in een witte ruimte, die zowel door de kunst als door de 
kerk bevraagd kan worden. De Kerk als gebouw inspireert zowel kunstenaar als 
bezoeker.  De functie van het gebouw vormt geen decorum, maar een betekenisvolle 
context van waaruit de functie van zingeving en gemeenschap in onze huidige tijd 
kan worden onderzocht.  

 
In een wereld waarin seculiere gebouwen ons er onophoudelijk op wijzen hoe 
belangrijk de aardse macht is, kunnen de kerken en kathedralen die zich in het 
silhouet van grotere steden aftekenen een fantasierijk baken blijven voor de 
prioriteiten van het leven.  
 

Alain de Botton, Religie voor Atheïsten, 2011 p.290 

 
 

                                                 
1
 citaat Gerard Reve uit: zelf schrijver worden (Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam, 1986, vierde druk 2011 

2
 Zie essay ‘Kunst en Kerk Schuren’ in bijlage  
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PROFIEL  
De Oude Kerk positioneert zich als Kerk van vandaag, en onderscheid zich 

van bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk door een scherpe keuze voor kunst van nu. De 
Oude Kerk biedt een compacte kunstervaring, als tegenhanger van de vaak 
eindeloze museumzalen. De Oude Kerk is een authentiek gebouw dat je niet mag 
missen, met een inspirerende meerwaarde. De Oude Kerk - en daarmee tevens haar 
geschiedenis, religie, architectuur en symboliek - wordt door het presenteren van 
actuele kunst in relatie gebracht tot de wereld van vandaag. Er ontstaat een 
interessante driehoek tussen verleden, heden en kerk die aanzet tot reflectie en onze 
wereldse zaken in een breder en vaak kritisch perspectief plaatst. Zo behoudt de 
kerk haar reden voor bestaan: een plek voor dialoog met de gemeenschap.  
 
Visie  
De Oude Kerk wil haar bezoekers steeds met andere ogen laten kijken naar tijd en 
ruimte – en daarmee de wereld om ons heen. Dit doet zij door het presenteren van 
een actueel programma hedendaagse kunst in en rondom de kerk. De Oude Kerk is 
bij uitstek dé plek in de stad waar het gaat om contemplatie en gedachtevorming. 
Kunst en kerk vormen de slijpsteen van de geest.  
 
Missie 
De Oude Kerk wil haar collectie op betekenisvolle wijze beheren en ontsluiten en via 
hedendaagse kunst de bezoeker op een andere manier laten kijken naar zowel tijd - 
de actuele maatschappij - als naar de kerk als ruimte. Daarbij streeft zij naar een 
levendige kerk en het bereik van een divers samengesteld publiek.  
 
Doelstellingen 
Door weer leven in de kerk te brengen, wil Stichting De Oude Kerk erin slagen het 
belang van het gebouw uit te laten stijgen boven de eerzame status van bouwkundig 
monument. De Oude Kerk wil aan betekenis winnen door: 

- het presenteren van actuele kunst,  
- samenwerking met kunstenaars van vandaag, jong talent en andere 

kunstinstellingen,  
- een open dialoog met de maatschappij, vrij van religie of politiek.  

 
De Oude Kerk streeft spoedig, maar uiterlijk in 2016 de volgende kwantitatieve 
doelstellingen na:  

A. Collectie: kwaliteit Oude Kerk 
Zeker stelling van voldoende middelen om het onderhoud (200.000 euro per jaar) 
voor lange termijn te garanderen.  
B. Presentatie: exposure Oude Kerk  
Realisatie eigen profiel, streven naar 200.000 bezoekers per jaar en een break-
even  exploitatie.  

De effectiviteit van dit plan is Kwaliteit X Exposure. De kwaliteit van het gebouw als 
authentiek baken maal de exposure van kunst levert meer en andersoortige 
bezoekers op plus een eigen imago.  
 
Publiek 
Het bestaande publiek, te weten toeristen en erfgoedliefhebbers, wordt door meer 
informatie op locatie en het ontsluiten van alle vertrekken van de Oude Kerk beter 
bediend. Het nieuwe publiek zal bestaan uit kunst- en cultuurliefhebbers, beginnende 
en gevorderde in kunst geïnteresseerden, creatieve stedelingen en Amsterdammers. 
De visuele ervaring die kunst en kerk samen teweeg brengen maakt iets los bij 
iedere bezoeker. Bestaand publiek wordt behouden en groeit. Met name de nieuwe 
doelgroepen kunstliefhebbers en Amsterdammers zorgen voor verdere groei.  
 

4 
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De Oude Kerk biedt een omgeving die kunstwerken onze tijd in trekt. Het publiek van 
vandaag verwacht dat het museum van vandaag als een soort bemiddelaar 
functioneert voor de belangrijke vragen van deze tijd. – zoals voorheen de kerk – Ze 
willen net als in de door de media gestuurde beeldcultuur en de digitale ruimte 
zichzelf gerepresenteerd zien. Een meer publieke rol van een museum als de Oude 
Kerk betekent tevens het loslaten van de vertrouwde kunsthistorische lijnen. Het idee 
van autonome kunst wordt losgelaten: kunst staat in nauwe verbinding met de wereld 
om ons heen, met ons dagelijks leven en de vragen die daarbij horen.  
 
Daarnaast komt in de Oude kerk komt op zon- en feestdagen de Oudekerk gemeente bijeen: 
een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. Op jaarbasis trekt de Oudekerk 
gemeente acht a negenduizend bezoekers, ongeveer een derde van het totaal aantal 
bezoekers uit Amsterdam en Nederland aan de Oude Kerk. 
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STRATEGIE 
Via drie opbouwende trappen wordt de transformatie van Oude Kerk naar 

Oude Kerk | Kunst van Vandaag succesvol:   
 
 
 
 
 
       BEKIJKEN       BOEIEN          BINDEN 

 
BEKIJKEN: authentiek, duurzaam 

- oudste gebouw van Amsterdam 
- imponerende ruimte: licht, akoestiek, tijdervaring 
- locatie : middenin het oude Amsterdam, in het 1012 gebied 
- omvang: ruim 3000 m3 
- veel toeristische bezoekers 

De kerk als ruimtelijk beter ervaarbaar en toegankelijker maken. Betere informatie op 
in en over de kerk. De Oude Kerk met haar enorme historische ruimte is een 
indrukwekkende arena waarin tijd en ruimte je haast fysiek raken. Focus op 
behouden en vergroten doelgroep toeristen en erfgoedliefhebbers.  
 
Acties: meer informatie op locatie, versterken aanwezige elementen (zoals stilte) 
 
BOEIEN: bravoure, contrast 

- krachtmeting kunst en erfgoed 
- ervaring ruimte en tijd  
- klimaat in de kerk geen probleem voor actuele kunst 
- bereik nieuw en omvangrijker publiek 

Scherpe koers op inhoud en kwaliteit. Monumentale tentoonstellingen met een 
enorme visuele zeggingskracht die de Oude Kerk passen (in situ). In hoge mate 
onderscheidend door schaalgrootte en relatie erfgoed en kunst. Focus op vergroten 
doelgroep Amsterdammers, (jonge) creatieven en kunstliefhebbers. Er ontstaat een 
extra betekenislaag doordat kunst niet in een witte ruimte wordt gepresenteerd, maar 
in een historische ruimte. De zeggingskracht van de kunst wordt versterkt of 
veranderd. Dit maakt de Oude Kerk tot een plek waar momenteel in de hedendaagse 
kunst grote behoefte aan is.  
 
Acties: twee omvangrijke kunsttentoonstellingen per jaar, dynamisch randprogramma 
 
BINDEN: contemplatie 

- plek voor gedachtevorming, contemplatie, stilteplek 
- ervaarbaar verleden 
- community vorming  
- plek om naar terug te keren 

Creëren van herhaalbezoek door duurzame en integrerende programmering. 
Contemplatieve betekenis van de kerk versterken door een programma op het 
gebied van actuele kunst met bravoure. Een plek voor dialoog door het creëren van 
actieve gemeenschappen op het raakvlak kunst en erfgoed.  
 
Acties: Nachtwandelingen, Kerkdienst voor Ongelovigen (35 minuten inspiratie op 
zondagochtend).  
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OPERATIONEEL 
De realisatie van dit plan vindt haar basis in de volgende acties:  

- ontwikkelen horeca       (nu niet bestaand) 
- verhogen bezoekersaantal            (van 150.000 naar 200.000) 
- verhogen toegangsprijs               (van 5 naar 8 euro) 
- ontwikkelen winkel, catering, publieksservices   (nu niet bestaand)  
- optimaliseren verhuur          (vastgoed, stijlkamers) 
- optimaliseren bedrijfsvoering  
- inschakelen vrijwilligers in plaats van betaalde krachten 
- fondsenwerving en sponsoring     (nu niet bestaand) 

 
Programma 
Doordat de kunstprojecten op locatie steeds wisselend zijn van aard en impact, en 
vaak een tijdelijk karakter hebben, is de urgentie voor het publiek om de Oude Kerk 
te bezoeken groot. Het culturele seizoen opent met een spraakmakende 
tentoonstelling van het kaliber Grand Palais of Tate Turbine Hall. Eén monumentaal 
werk reageert op de architectonische ruimte van de Oude Kerk en zorgt voor een 
visueel statement en een onvergetelijke kunstervaring. Daarnaast vormen 
kunstprojecten op het gebied van tijd, zoals interactieve installaties, video, 
performances, geluidskunst toonaangevende en dynamische activiteiten die het 
huidige kunstaanbod in Amsterdam overstijgen. Nachtwandelingen, tijdreis, De 
Kerkdienst voor Ongelovigen en het kerkatelier zijn onderdelen die je als bezoeker 
niet mag missen.  
 
Gebouw en Faciliteiten 
Om de kerk geschikt te houden als presentatieruimte wordt in de toekomst een 
investering gedaan in een aantal faciliteiten. Daarbij is het uitgangspunt om een 
hybride methode te ontwikkelen die het monumentale kerkgebouw als zodanig niet 
aantast en die de uiteenlopende kunstprojecten op flexibele wijze voorziet van 
adequaat licht, geluid, en waar mogelijk (keramische) verwarming. Objecten die niet 
bij de Oude Kerk horen worden ondergebracht in depots en musea waar deze beter 
in een context vallen. Exterieur wordt het uiterlijk van de kerk open naar buiten toe 
door de luiken open te zetten en horeca, winkel en atelier naar buiten toe te laten 
spreken. Het entreegebied wordt herzien, en waar mogelijk aangepast voor grotere 
aantallen bezoekers. Een optie is het gebruik maken van de oorspronkelijke 
toreningang. Dit alles in nauw overleg met restauratiearchitect en Bureau 
Monumenten en Archeologie. De keuze voor eigen tentoonstellingen en 
hedendaagse kunst is tevens een keuze voor meer regie in het kerkgebouw. Door 
verhuur is in het verleden regelmatig schade ontstaan. Met dit plan moet dit verleden 
tijd worden.   
 
Organisatie 
De organisatie wordt in een jaar tijd geprofessionaliseerd en bedrijfsmatig geleid. In 
het kader van de nieuwe plannen worden de juiste voorwaarden geschept voor 
fondsenwerving, (eigen) programmering en structureel onderhoud. In 2013 zal een 
kleinschalige reorganisatie leiden tot het verdelen van taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van collectie en presentatie, zodat er twee 
specialistische werkunits ontstaan. Stakeholders worden goed geïnformeerd en 
nauw betrokken bij de plannen. Er wordt gewerkt volgens de Code Cultural 
Governance. Hieraan worden ook andere Stichtingen in de Oude Kerk 
gecommitteerd tot een slagvaardige organisatie met een helder profiel. Alle 
communicatiemiddelen dienen hetzelfde imago uit te stralen met een eenduidige 
herkenbare huisstijl en beeldmerk, die de Unique Selling Points van De Oude Kerk | 
Kunst van Vandaag  benadrukken. 
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Financieel 
De resultaten uit presentatie en collectie tellen op tot één exploitatieresultaat. De 
meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële strategie van de komende jaren 
inzichtelijk. Voor het groot onderhoud van de Oude Kerk wordt een separaat plan 
opgeleverd. Voor de eerste drie jaar wordt via fondsenwerving en sponsoring de 
initiële investeringen van ca. 1 miljoen euro verkregen. Gezocht wordt naar een 
Amsterdamse mecenas of –familie die de hedendaagse kunst in de Oude Kerk 
structureel wil steunen. De nieuwe plannen drukken niet op de exploitatie.  
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HAALBAARHEID 

Aanbevolen wordt: 
· Format Oude Kerk | Kunst van Vandaag op basis van de maatschappelijke 
doelen en vanuit concept krachtmeting actuele kunst en oude kerk te realiseren. De 
Oude Kerk vervult straks een behoefte op het gebied van kunstbeleving, 
kunstprofessie, kunstaanbod in Amsterdam en vormt een meerwaarde voor de 
huidige bezoekers van zowel de Oude Kerk als de stad Amsterdam.  
· De Oude Kerk dient het format alleen te realiseren als het financieel haalbaar 
is voor de stichting. Dat wil zeggen dat; 
o Zoals op de balans te zien is, is het opstarten van de Oude Kerk | Kunst van 
Vandaag, als het alleen uit het eigen vermogen van Stichting Oude Kerk gefinancierd 
zou worden, een te risicovolle investering. De kunsthal zoals geschetst in de plannen 
is financieel haalbaar indien het eenmalig € 1.000.000 uit sponsoring, 
fondsenwerving en private equity realiseert voor de eerste vijf jaar.  
o Om de liquiditeit veilig te stellen moet Stichting de Oude Kerk op jaarbasis niet 
meer dan € 100.000 uit exploitatie genereren voor kunstprojecten. Dit zou mogelijk 
moeten zijn door het ontwikkelen van horeca, winkel, ruimere openingstijden en de 
optimalisatie van de verhuur.  
o Voor de continuering van het jaarlijkse onderhoud van de kerk á € 200.000 
moet een apart plan worden gemaakt welke onafhankelijk is van de inkomsten uit 
exploitatie (tentoonstellingen, horeca en winkel).  
o Het is aan te bevelen om samen te werken met andere instellingen op het 
gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, universiteiten, scholen en eventueel andere 
musea in en buiten Nederland. 
 
Consequenties: Stichting de Oude Kerk dient na goedkeuring van de plannen door 
het bestuur snel op zoek te gaan naar voldoende sponsoring en subsidie om haar 
ambitie te realiseren. Door een juiste combinatie van eigen vermogen, subsidie van 
gemeente en provincie, en verschillende bedrijven moet het mogelijk zijn de 
investeringen te financieren. Kansen daarbij zijn: Project 1012 van de Gemeente 
Amsterdam, nieuwe subsidiegevers zoals het Blockbusterfonds en samenwerking 
met anderen.  
Bedreigingen zijn: tegenvallende bezoekersaantallen vanwege crisis, 
kunstbezuinigingen (en daarmee onder druk staande kunstsubsidies), interne 
reorganisatie.  
 
Planning 
De reorganisatie en professionalisering wordt per direct in gang gezet. De 
voorwaarden voor fondsenwerving worden op korte termijn geschapen zodat uiterlijk 
begin 2013 begonnen kan worden met de wervingscampagne. Heropening is – 
afhankelijk van vergunningen en bouwwerkzaamheden – gepland in najaar 2013.  
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PROGRAMMA 
Sept- Dec 

RUIMTE : monumentale tentoonstelling als kunstervaring 
Het jaar start in september, waarin een internationale kunstenaar met 
zijn (nieuwe) werk reageert op de ruimte en architectuur van de Oude 
Kerk. Indirect  onderzoekt hij haar actuele betekenis binnen onze 
seculiere maatschappij. Het publiek moet haar klok gelijk kunnen zetten 
op deze tentoonstelling, waarbij de sterk visuele ervaring en het 
contemplatieve statement samengaan in een haast fysieke 
kunstervaring. De tentoonstelling heeft een lange looptijd en kent een 
uitgebreid nevenprogramma van activiteiten: lezingen, workshops en 
gesprekken met de kunstenaar, nachtwandelingen etc. Afb: Felice Varini, 

"Encerclement à dix," Chapelle Jeanne d'Arc/Centre d'Art Contemporain, Thouars, France, 
1999  
 

 
Jan 

Open: Contemplatie 
De kerk is in Januari gewoon kerk. Gezocht wordt naar projecten die 
onzichtbaar zijn in de ruimte, maar tegelijkertijd goed ervaarbaar zijn 
zoals geluidskunst of een stiltewerk in de stiltekapel. Januari is tevens 
de maand waarop de nieuwe blik op de kerk, gemaakt door een 
kunstenaar, wordt gepresenteerd. Voor 2013 is Jan Rothuizen gevraagd 
om de kerk in kaart te brengen.  

Feb         Afb: koor Oude Kerk, 2011 

 
 
Feb         

Jong Talent 
Al twaalf jaar presenteert de Gerrit Rietveld Academie voor alle troepen 
uit haar meest talentvolle studenten in de Oude Kerk. Uitgangspunt is 
steeds de relatie kerk en kunst. Met de Rietveld is afgesproken dat er 
meer begeleiding komt vanuit de Oude Kerk, meer overdracht als het 
gaat om erfgoedspecifieke kenmerken van de kerk en meer aandacht 
voor een nevenprogramma. Gewerkt wordt aan een publicatie en 
nachtopenstellingen. Afb: werk van een van de studenten in 2012.  

 
 
Mrt-Jun       TIJD: Contemplatieve tentoonstelling 

In samenwerking met een gastcurator wordt een programma ontwikkeld 
in alle ruimtes van de kerk, waarbij  het facet Tijd een belangrijk gegeven 
is. Denk aan geluidskunst, performances, interactieve installaties  of 
videokunst. De tentoonstelling belicht tijd in relatie tot ons dagelijks leven 
en biedt een contemplatieve en herkenbare spiegel. Blauwdruk voor de 
werkwijze is de visie van filosoof Alain de Botton, die kunst en het 
dagelijks leven nader tot elkaar wil bewegen.  Afb: Boven: Regina José 

Galindo, Caparazón, performance, Santa Maria Donna Regina, Naples, Italy, 2010 Onder: 
Poklong Anading, Ostern, St Andrä Church, Graz, Austria, 2012  

Jun-Aug          
Open: Ruimte en Tijd in coproductie 
In de zomer staat de kerk open voor uiteenlopende projecten die de kerk 
inhoudelijk passen, maar welke niet per definitie door de kerk zelf 
geïnitieerd hoeven te zijn. Voorbeeld is een modeshow tijdens de 
Fashion Week, een kunstbeurs of een festival. Activiteiten worden 
steeds uitgevoerd op basis van co-productie en in relatie tot actuele 
kunst. Kernwaarden van de Oude Kerk blijven steeds het uitgangspunt. 
Afb: Werk van Titia Ex geprojecteerd op de Oude Kerk op 15 Augustus 2012 
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COMMUNITIES 
Het programma wordt actief naar buiten gebracht en in verbinding gesteld met 

verschillende doelgroepen. Daarbij haakt zij in op de actualiteit en wil zij aansluiten bij de 
lopende tentoonstelling. Het aanbod voor deze zogenaamde communities bevat een veelheid 
van activiteiten vanuit steeds dezelfde artistieke visie. Doel hierbij is herhaalbezoek en 
betrokkenheid creeren bij verschillende groepen in de samenleving. 
 
Buurtbewoners en kerkbezoekers 
In het Heilig Graf wordt elk half jaar een kunstenaar gevraagd om een nieuwe werk in situ te 
maken. De kapel wordt als aparte ruimte gepromoot. Mensen op zoek naar rust en stilte 
kunnen een stilteabonnement kopen die een jaar lang toegang geeft tot deze stiltekapel.  
 
Kinderen en scholen 
De huidige opslag wordt gehalveerd. De rechterzijde van de opslag wordt vervolgens 
verbouwd tot atelier voor bezoekende kunstenaars en wordt gebruikt als educatieve ruimte. 
Door de entree te openen aan de zijde van de Korte Armsteeg, opent dit gedeelte van het 
plein zich richting het publiek en heeft de Oude Kerk zo tegelijkertijd een passende ingang 
voor groepen schoolkinderen. In samenwerking met De Appel, W139, Smart en NiMk (straks 
NASA) zijn er stappen gezet tot het ontwikkelen van een gezamenlijk educatieprogramma. Dit 
programma wordt als pakket aangeboden aan scholen in en rondom Amsterdam. Het idee is 
dat de school in een schooljaar alle kunstinstellingen bezoekt volgens eenzelfde 
educatiemethode en met een en dezelfde opdracht voor de leerlingen.  
 
Internationale bezoekers en -kunstenaars 
Momenteel wordt pand nummer 17 verbouwd tot een tweetal appartementen. Deze worden 
ingericht als de kosterswoning van de Oude Kerk. De flexibele ruimte biedt de mogelijkheid 
om bezoekende internationale kunstenaars een logeerplek te geven. Dit maakt het werken in 
de Oude Kerk voor grote kunstenaars extra aantrekkelijk, en komt dus het 
publieksprogramma ten goede.  Idee is om dit in een veiling of verenigingsstructuur te laten 
vallen waarbij niet-kunstenaars meer betalen dan logerende kunstenaars.  
 
Voorbijgangers 
Achter het meest rechterraam van nummer 17 vinden we momenteel een ondiepe ruimte 
welke wordt gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van huisvuil. In de toekomst – en in het 
verlengde op de visie op het kerkvastgoed – gaan de luiken permanent open. Een wisselend 
kunstwerk is zichtbaar achter het raam als diapositief van de prostitutie die aan de overkant 
achter de ramen plaatsvindt. De Oude Kerk selecteert per jaar 4 tot 6 werken voor achter het 
raam.  
  
Kunstliefhebbers en creatieven 
Een maandelijks terugkerend fenomeen zijn de nachtwandelingen in en rondom de Oude 
Kerk. Geïnspireerd op o.a. de flaneurs, de Situationalisten en de Fluks beweging. Samen met 
wisselende kunstenaars wordt een route uitgedacht die voert door de kerk, en door de buurt. 
Steeds wordt een bepaald thema aangekaart, waarbij de wandelaars al lopend ook zelf input 
kunnen leveren. De wandelingen zijn filosofisch van aard, en moeten zowel kunstenaar als 
wandelaar inspiratie opleveren. Subdoel is het bij elkaar brengen van verschillende mensen 
en het bespreekbaar maken van kunst en de vragen die zij oproept. De nachtwandelingen 
worden ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijke jonge curator.  
 
Amsterdammers en (jonge) stedelingen 
Maandelijks wordt op zondag een bijzonder inspiratiemoment gecreëerd. Een wisselende 
spreker van buiten het religieuze circuit wordt gevraagd om compact over een onderwerp te 
spreken. Er is ruimte voor discussie en reflectie naderhand. Voor kinderen wordt een 
separaat zondagprogramma aangeboden, vanuit een Socratische benadering van vragen 
stellen. Kinderen mogen vragen inbrengen die steeds door een andere deskundige worden 
beantwoord.  
 
Muziekliefhebbers 
De Oude Kerk met haar orgels, bijzondere akoestiek en ruimte biedt interessante 
mogelijkheden voor muziek. De Stichting Muziek van de Oude Kerk zal hier het voortouw 
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nemen om binnen de mogelijkheden van het hoofdprogramma hieraan invulling te gaan 
geven. De Oudekerk gemeente organiseert zelf ook, zo veel mogelijk in samenwerking met 
de Stichting Muziek in de Oude kerk, muzikale uitvoeringen, zowel binnen als buiten de 
erediensten. In samenwerking met o.a. Stichting Muziek Oude Kerk, Grachtenfestival,Holland 
Festival wordt een inspirerend muziekprogramma samengesteld voor in de zomermaanden.  
 
Bezoekers van de kerkdienst 
De Oude Kerk is de thuisbasis voor de Oudekerk gemeente die hier op zon- en feestdagen 
haar viering heeft en vespers organiseert, open voor alle geïnteresseerden. Er liggen hier 
mogelijkheden voor verdere samenwerking vooral rond de thema's inspiratie, contemplatie en 

verbinden en het opbouwen van gemeenschappen rond de Oude Kerk.  
 


