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met gepaste trots presenteren wij in
deze publicatie de eerste fase van het masterplan ‘Vernieuwing 
amsterdams HistoriscH museum’, die wij in 2011 en 2012 realiseer-
den. Deze eerste fase bestond uit:

 een nieuwe entreeHal naar ontwerp Van Bureau BentHemcrouwel;

 een Vaste presentatie met een HistoriscH oVerzicHt, getiteld “amsterdam dna”;

 een HeringericHte scHuttersgalerij, Het gratis toegankelijke museumstraatje;

 een kindermuseum, genaamd “Het kleine weesHuis”;

 een opknapBeurt Van museum willet-HoltHuysen op HerengracHt 605;

 een Volledig ingericHt, ‘state-of-tHe-art’ collectiecentrum in amsterdam-

noord.

Voorts werd de logistiek van het museumbezoek verbeterd door middel 
van een nieuwe route door de kelders die vrijkwamen na de verhuizing van 
de daar opgeslagen collecties naar het nieuwe Collectiecentrum.
Met de verplaatsing van de winkel en de herinrichting van het restaurant, 
Museumcafé Mokum, die reeds in 2010 gerealiseerd werden, is nu onge-
veer de helft van het museum tussen Kalverstraat en Nieuwezijds Voor-
burgwal gereviseerd.

De vernieuwingen werden mogelijk gemaakt door een fikse investering 
uit eigen middelen, aangevuld met verschillende bijdragen van de Bank-
Giro Loterij, namelijk voor “Amsterdam DNA”, “Het kleine weeshuis” en 
de “Museumapp”. Laatstgenoemde werd ontwikkeld met Waag Society 
als een eerste toepassing voor het Amsterdam Museum en als prototype 
voor andere musea die gebruik wensen te maken van deze innovatieve 
publieksservice.

De vernieuwingscampagne startte voor het publiek met de lancering, op 
6 januari 2011, van de nieuwe naam: Amsterdam Museum. Voor de feestelijke 
Nieuwjaarsborrel op die dag was een ‘logo-laboratorium’ opgesteld, een 

Op 8 september 2011 Opent CarOlien Gehrels de nieuwe permanente OpstellinG “amsterdam dna”.

VOlGende paGina: het nieuwe entreeGebied Van arChiteCtenbureau benthemCrOuwel met de 

trap naar “amsterdam dna”.
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artistieke installatie waarmee de nieuwe huisstijl, ontwikkeld door vormge-
vingsbureau Matte, werd gelanceerd. Gekozen was voor een soort stempel, 
een cirkel gevormd door de woorden ‘amsterdam’ en ‘museum’. Met deze 
vorm preluderen we op de centrale rol die het Amsterdam Museum begint te 
spelen binnen de (museale) erfgoedsector van de hoofdstad. Om een start te 
maken met de positie van ‘moedermuseum’ werd er in de afgelopen jaren een 
concrete samenwerking aangegaan met twee binnenstadmusea, het Bijbels 
Museum en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Inmiddels heeft dit geresul-
teerd in gemeenschappelijke teams van verschillende specialisten: conserva-
toren, educatie, e-cultuur en marketing/communicatie. De samenwerking zal 
in de komende jaren gestaag uitgewerkt worden, zowel wat partnermusea als 
specialistenteams betreft.

In de komende jaren zal ook de vernieuwing van de rest van het voor-
malige Burgerweeshuis opgepakt worden. Al in 2013 zal een auditorium 
worden gerealiseerd onder het nieuwe entreegebied. Voorts zullen dit jaar 
de voorbereidingen starten voor de herinrichting van de drie verdieping-
en aan de overgebleven drie zijden rond de Meisjesbinnenplaats. Op de 
begane grond zijn daar reeds de zalen voor tijdelijke tentoonstellingen 
verbeterd en in de komende jaren zal op de eerste verdieping de vaste 
presentatie worden vernieuwd.

Daarnaast zal ook de restauratie van verschillende vertrekken van de suc-
cesvolle dependance, Museum Willet-Holthuysen, worden voorbereid.

De oplevering van een volledig vernieuwd Amsterdam Museum is voorzien 
voor 2016, einddatum van de huidige Kunstenplanperiode. Deze vernieu-
wing zal dan gerealiseerd zijn zonder extra bijdragen van de gemeente en 
zonder daarvoor een dag gesloten te zijn geweest.  

VOriGe paGina: de lanGe wand Van het nieuwe entreeGebied met de pOrtretten Van amsterdamse 

CultuurdraGers, GefOtOGrafeerd dOOr miChiel Van nieuwkerk.

hierOnder: Op 6 januari 2011 wOrdt de nieuwe naam “ansterdam museum” feestelijk GelanCeerd 

met het zOGenaamde “lOGOlab” Van studiO matte.
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amsterdam dna 
DOOr laura Van Hasselt
 

op 9 septemBer 2011 ging “amsterdam dna” open Voor puBliek. 
De nieuwe vaste tentoonstelling is een ‘short tour’ langs de hoogte- en 
dieptepunten van zo’n duizend jaar Amsterdamse geschiedenis, aan de 
hand van zeven korte kernfilms en ruim honderd uitzonderlijke (kunst)his-
torische objecten. Vier ‘DNA-kenmerken’ van de stad zijn door de eeuwen 
heen terugkerende thema’s: vrijdenken, burgerschap, creativiteit en on-
dernemerschap.
 
Een projectteam van het museum heeft ruim twee jaar aan de tentoon-
stelling gewerkt, in nauwe samenwerking met ruimtelijk vormgevers Koss-
mann.deJong en filmbedrijf Plus One. Het maken van Amsterdam DNA 
ging samen met een ingrijpende verbouwing van het museum, waarbij on-
der meer de centrale ingang werd verlegd. Onderdeel van de vernieuwing 
was de modernisering van de gratis toegankelijke Schuttersgalerij. Door 
middel van kijkgaten is de galerij, die inmiddels veel meer toont dan alleen 
schuttersstukken, verbonden met Amsterdam DNA.
 
De combinatie van het verbouwen van een monumentaal pand – met alle 
complexe regels die daarbij horen - en het inrichten van de tentoonstel-
ling - met kostbare objecten, die vanzelfsprekend voortdurend beveiligd 
moesten worden – was geen eenvoudige. Eén uitgangspunt stond echter 
als een huis: het museum blijft te allen tijde open voor het publiek, wat er 
ook gebeurt. Vooral in de laatste maanden voor de opening was het wat 
betreft planning, logistiek en routing af en toe koorddansen. Het was voor 
bezoekers in die tijd wel eens moeilijk de weg te vinden en dat gold achter 
de schermen voor het personeel net zozeer.
 

de eerste ruimte Van “amsterdam dna”, naar Ontwerp Van kOssmann.dejOnG.
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Voorop in Amsterdam DNA staan de (kunst)historische objecten, waaronder 
een groot aantal topstukken uit de collectie. De opgestelde objecten varië-
ren van een schaats uit de Middeleeuwen tot een schilderij van rembrandt, 
van een globe van Blaeu tot een joint uit een coffeeshop. De meeste objec-
ten zijn afkomstig uit de collectie van het Amsterdam Museum, aangevuld 
met een aantal belangrijke bruiklenen, o.a. van het rijksmuseum Amster-
dam en het Haags Gemeentemuseum. Een klein aantal objecten is speciaal 
voor Amsterdam DNA verworven. Een voorbeeld daarvan is de kinderfiets 
uit de jaren 1920, waarop jonge bezoekers terug in de tijd kunnen reizen.
 
Op een rode wand die door de hele tentoonstelling loopt is verdiepende 
informatie te vinden, in de vorm van infographics, plattegronden en een 
aantal interactieve installaties. Hierbij geldt, net als bij de andere onderde-
len van de tentoonstelling, dat geprobeerd is tegemoet te komen aan de 
verschillende manieren waarop bezoekers informatie tot zich nemen. Dat 
betekent niet dat het klassieke tekstbordje is verdwenen, wel dat ook op 
andere manieren informatie wordt overgedragen.
 
In allerlei opzichten betekende Amsterdam DNA een grote verandering 
voor het museum. Met name op twee terreinen: de compacte omvang van 
de tentoonstelling en de vernieuwende inzet van multimedia. Ten eerste 
de omvang. Een gemiddeld bezoek aan Amsterdam DNA duurt drie kwar-
tier. Dat is heel kort, gezien de rijkdom van niet alleen de geschiedenis van 
Amsterdam, maar ook de collectie van het museum. Het was voor het pro-
jectteam niet makkelijk om in de voorbereidingsfase voortdurend ‘darlings’ 
van de objectlijst te moeten schrappen. Toch was dat een bewuste keuze.
 
Door een kort en krachtig historisch overzicht aan te bieden komt het mu-
seum tegemoet aan de wens van de vele toeristen, die jaarlijks het Amster-
dam Museum bezoeken. De meesten van hen zijn maar een paar dagen 
in de stad. In die korte tijd willen ze zoveel doen, dat ze misschien wel de 
interesse, maar niet de tijd hebben om urenlang in één museum rond te 

de ‘pepper’s GhOst’ OVer slaVernij Op een surinaamse plantaGe, Gemaakt dOOr dutCh iGlOO.
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dwalen. Voor wie wél de tijd heeft is er natuurlijk ook in het Amsterdam 
Museum meer te zien: tijdelijke tentoonstellingen, “Het kleine wees-
Huis” en de oude zalen van de vaste opstelling.

De tweede, opvallende vernieuwing is de manier waarop multimedia zijn 
ingezet. Essentieel onderdeel van Amsterdam DNA zijn de zeven grote 
glazen schermen, waarop in 3D geanimeerde films de hoofdlijn van stads-
geschiedenis wordt verteld (bekroond met de Silver W3 Award). Elke film 
begint bij een uniek object, dat fysiek staat opgesteld vlakbij het scherm. 
Via dit object wordt de bezoeker de geschiedenis ingezogen. De voice-
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overs bij de films zijn door middel van een Quick read (Qr) code te acti-
veren in tien verschillende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, 
Portugees, Italiaans, russisch, Chinees en Japans.
 
Met dezelfde Qr-code kunnen bezoekers ook hun eigen ‘Amsterdam DNA’ 
analyseren. Op zes plekken in de tentoonstelling zijn touchscreens in de 
wand verwerkt, waarop de bezoeker zijn of haar favoriete object uit die 
ruimte kan aanklikken. Aan elk object is een van de vier ‘DNA-kenmerken’ 
gekoppeld. Bij het eind van de rondgang krijgt de bezoeker een score, 
waaruit zijn of haar favoriete DNA-kenmerk blijkt. Die uitslag is verbonden 
met een stadswandeling aan de hand van een van de vier thema’s: vrijden-
ken, burgerschap, creativiteit en ondernemerschap.
 
De vier themawandelingen zijn te downloaden in de vorm van de ‘Museum-
App’, een applicatie voor smartphones die in samenwerking met 7Scenes 
(De Waag Society) kon worden ontwikkeld, dankzij een speciale bijdrage 
van de BankGiro Loterij. De ontwikkelde techniek is ook opengesteld voor 
andere musea. Zo is het eindpunt van ‘Amsterdam DNA’ tegelijkertijd een 
begin: om de zoektocht naar de geschiedenis en het karakter van Amster-
dam ook buiten de muren van het museum voort te zetten.

‘Amsterdam DNA is the best place to have a better grasp of how the Am-
sterdammer has been living’. Zomaar een reactie uit het gastenboek van 
het museum, afkomstig van de 38-jarige Suny-Jun uit Zuid-Korea. Getuige 
het gastenboek en alle andere reacties is Suny-Jun geen uitzondering. Wel 
legt iedere bezoeker zijn eigen accent. Zo schrijft de 16-jarige Amanda uit 
de Verenigde Staten, iets verderop in het gastenboek: ‘really good pre-
sentation. Cool videos and interactive items.’  

een Van de zeVen 3d-animatiefilms in “amsterdam dna”, Gemaakt dOOr plus One.

VOlGende paGina: Gedeelte Van de rOde wand Van amsterdam dna met ‘infOGraphiCs’, naar Ont-

werp Van kOssmann.dejOnG.



16



18



17

de uitgangspunten Van
amsterdam dna
DOOr kees zandVliet
 

de filosofie Van amsterdam dna kan in mooie termen geVat 
worden, maar bij de herinrichtingsplannen van het Amsterdam Museum 
stonden in eerste instantie meer basale uitgangspunten voorop. Het Am-
sterdam Museum is gehuisvest in het hartje van de oude stad in een ge-
bouw dat een museumbezoeker tot wanhoop kan drijven: trapjes, smalle 
gangen, doodlopende zalen. In de oude situatie bovendien zo ingericht 
dat de bezoeker geacht werd in dit doolhof een circuit af te gaan dat hem 
na een urenlange rondgang uitgeput en gedesoriënteerd afleverde bij de 
uitgang. Eerste uitgangspunten voor het ‘nieuwe’ museum waren dus het 
ontwikkelen van optimale transparantie qua routing en het creëren van 
een passend product voor de grootste bezoekersgroep van het Amster-
dam Museum: ongeveer 70 procent van de bezoekers komt voor de eerste 
keer. De grote meerderheid van hen is buitenlander en zij komen als indi-
viduele bezoeker, dus niet in groeps- of schoolverband. Voor het museum 
als bedrijf zijn deze bezoekers cruciaal: zij komen met velen en zij geven 
het meeste geld uit, in het museum en in de winkel. Voor een gemiddeld 
museumbezoek trekt deze bezoeker een uur uit. Hij wil in deze beperkte 
tijd in het museum zoveel mogelijk te weten komen. Amsterdam DNA is 
voor hen gemaakt als snelle en intensieve hap direct na de kassa en zo 
dicht mogelijk bij de winkel en het restaurant.

Stadsmusea kunnen zich bij de inhoud en uitstraling van hun opstelling 
door verschillende uitgangspunten laten leiden. Traditionele uitgangspun-
ten zijn bijvoorbeeld trots op de geschiedenis van de stad, vaak gericht op 
een verleden dat vrij ver terug ligt, of het tonen van de rijke collectie die de 
stad en particulieren bijeen hebben gebracht. Een probleem bij de gericht-

‘interaCtief histOrisCh fietsen’ in “amsterdam dna”.
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heid op trots is dat het niet aanzet tot kritisch denken, en dat het toeristen 
en nieuwkomers uitsluit. Een nadeel van het centraal stellen van collectie is 
dat het al snel vooral gaat om hoogtepunten van kunst en kunstnijverheid. 
Voor Amsterdam DNA zijn daarom waarden geïntroduceerd die kunnen 
gelden als typisch Amsterdams c.q. Nederlands, maar die ook kunnen 
worden ingezet als wereldwijd relevant: ondernemerschap, creativiteit, 
vrijdenken en burgerschap. Elke bezoeker kan met deze waarden uit de 
voeten qua herkenning of discussie. De inzet van waarden en aandacht 
voor het menselijke maken het in feite mogelijk dat elke bezoeker met de 
opstelling kan communiceren: autochtone en allochtone Amsterdammers, 
binnen- en buitenlandse bezoekers.

Bij Amsterdam DNA is daarnaast uitgegaan van een chronologische gang 
door de geschiedenis: voor een eerste keer-bezoeker biedt deze ordening 
immers de maximale helderheid. Maar omdat de ‘hele’ geschiedenis in 
een kort tijdsbestek vertellen een onmogelijke opgave is, is gekozen voor 
een opdeling in vier tijdvakken (Middeleeuwen, Gouden Eeuw, eind 19de/
begin 20ste eeuw en Moderne Tijd), afgewisseld door drie breukvlakken 
(Opstand, Franse Tijd en Tweede Wereldoorlog). De Gouden Eeuw en de 
Moderne Tijd krijgen de meeste ruimte: in het eerste tijdvak is de geschie-
denis van Amsterdam van absolute betekenis op wereldschaal en met het 
laatste tijdvak sluiten wij aan bij de leefwereld van elke bezoeker.  
 

de GOuden eeuwzaal in ”amsterdam dna”.



21



de Vier kernwaarden 
Van amsterdam dna
door paul spies

ondernemerscHap:
Centraal in het succes van de handelsstad Amsterdam is de onderne-
mende geest van de meeste bewoners, die van oudsher geïnfecteerd 
zijn met een sterk ontwikkeld commercieel gevoel. Het is dankzij die 
handelsgeest dat de stad al eeuwen een voorname rol speelt op ver-
schillende internationale, economische terreinen, de financiële dienst-
verlening voorop.

Maar omdat de stad sinds haar ontstaan nooit een machtige en vermo-
gende heersersklasse huisvestte die zijn invloed tot over de landsgren-
zen liet gelden en daarmee de weg bereidde voor internationaal succes, 
moest de Amsterdammer het hebben van de collectiviteit. Zo ontstond 
de eerste aandelenmaatschappij ter wereld, de VOC.

BurgerscHap:
Het gemeenschappelijk ondernemen vormde ook de basis voor bur-
gerschap: zodra men in goeden doen was geraakt, keek men om naar 
degenen die waren ‘achtergebleven’. De succesvolle burger stamde im-
mers oorspronkelijk van dezelfde bescheiden basis. En bovendien: soci-
ale onrust binnen de stedelijke gemeenschap is slecht voor de handel!

creatiViteit:
Een kleine natie met weinig land en grondstoffen moet inventief zijn om 
te kunnen concurreren met de omliggende en wereldwijde grootmach-
ten. Door doorlopend op zoek te zijn naar innovaties wist Amsterdam 
deze nadelen te compenseren. Dat startte al in de late middeleeuwen 
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met het ontwikkelen van snellere vrachtschepen en mondde recentelijk 
uit in het feit dat Amsterdam beschikt over de grootste ‘worldwide in-
ternet hub’.

Vrijdenken
Om te komen tot innovaties moet men los van de traditionele methoden 
en technieken kunnen denken. Maar er is nog een andere reden voor de 
vrijdenkerij waarom Amsterdam internationaal geroemd (en verguisd!) 
wordt: de handelsgeest voerde de Amsterdammer over de hele wereld 
en de hele wereld meldde zich dientengevolge in Amsterdam. Als je 
zaken wilt doen met vreemden, zul je hun komst en hun gewoonten 
moeten respecteren. Met als positief bijverschijnsel dat die vreemde-
lingen ondernemend blijken te zijn (anders waren ze nooit gekomen!) 
en nieuwe ideeën en impulsen uit den vreemde meenemen, hetgeen de 
innovatieve cultuur van de stad verder stimuleert.
 
Tussen deze vier DNA-componenten is geen specifieke volgorde aan te 
geven, maar er is wel een causaal verband: het ene component stimu-
leert het andere. Wat de historie ook toont, is dat het goed met Amster-
dam gaat als het goed gaat met alle vier de componenten. Men spreekt 
dan van een Gouden Eeuw (17de eeuw, eind 19de eeuw en, voor ve-
len, de Jaren ‘70). Als een of meerdere worden verwaarloosd, gaat het 
minder met de stad en haar bewoners, zoals in de huidige tijd, waarin 
met name het vrijdenken (discriminatie, homohaat, de moord op Theo 
van Gogh) en het burgerschap (de verregaande segmentatie van de 
gemeenschap, het verval van onderling fatsoen) onder druk staan.  
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de Vernieuwde scHutters-
galerij
DOOr norBert middelkoop 
 

de scHuttersgalerij Van Het amsterdam museum is uniek: 
nergens ter wereld hangt kunst van vergelijkbare kwaliteit zó op straat. 

Bij de ontwikkeling van het Amsterdams Historisch Museum, dat in 1975 
haar deuren opende in het voormalige Burgerweeshuis van de stad, is 
de galerij geconcipieerd als een openbaar toegankelijke museumstraat, 
waar men zonder te betalen oog in oog kon staan met de schutters uit 
de 16de en 17de eeuw, geportretteerd op kolossale ‘schuttersstukken’. In 
2000 maakten de kwetsbare 16de-eeuwse panelen ruimte voor andere 
17de-eeuwse groepportretten, de zogenaamde regentenstukken. De 
oorspronkelijke naam bleef gehandhaafd en ook de sfeer: zomaar een 
confrontatie van nietsvermoedende passanten met 17de-eeuwse voor-
name burgers.
 
Een onderzoek uit 2003 wees al uit dat er behoefte bestond aan een 
inrichting die meer recht doet aan hetgeen er elders in het museum is 
te zien. Het project Amsterdam DNA bood de juiste aanleiding om een 
nieuwe visie op de galerij te ontwikkelen. De ruimte wordt immers niet al-
leen gesandwiched door de routing van DNA, maar zou daarvan ook deel 
gaan uitmaken. Naast de bezoeker van de hoger gelegen DNA-rondgang 
diende ook de toevallige passant beneden op maat te worden bediend 
en naar binnen te worden gelokt. Vooral voor die groep was het van be-
lang dat de galerij een representatiever beeld geeft van wat het museum 
heeft te bieden.
 



23

Voor de argeloze bezoeker was en is het vervreemdende effect van het 
zich bekeken voelen door zoveel Amsterdammers van weleer ongetwijfeld 
het sterkste punt van de Schuttersgalerij. In de nieuwe inrichting is dit in-
teractieve element ook op straatniveau gehandhaafd door vast te houden 
aan groepsportretten als bindend inhoudelijk element.

Leidend bij de selectie en uiteindelijke plaatsing waren de verhaallijn en 
de looprichting van DNA. Door middel van kijkgaten in de wanden – een 
heuse trouvaille – krijgen DNA-bezoekers nu onverwachte vergezichten 
voorgeschoteld op groepen Amsterdammers van 1534 tot nu; zo verwijst 
het moderne Schuttersstuk door Henk Schiffmacher en Aldert Mantje in 
compositie naar de 17de-eeuwse voorgangers, maar presenteert de be-
zoeker een keur aan naoorlogse, Amsterdamse helden.
 
In het lager gelegen gedeelte van de galerij, waar het chronologische ele-
ment minder dwingend was dan in de bovenste zone, zijn zelfs groepsport-
retten te zien uit 2006 en 2007. Het eerste is de Staalmeesters, een groeps-
foto van de choreografen van Het Nationale Ballet door Erwin Olaf, die 
qua stemming is geënt op voorbeelden uit de Gouden Eeuw. Het tweede 
heet Oud West, Thuis Best, een tegeltableau door Arno Coenen, waarin de 
multiculturele samenleving van de hoofdstad het onderwerp is. Beeldbe-
palend zijn verder Matthieu van Bree’s enorme Intocht van Napoléon, uit 
1812-’13, een doek dat speciaal na plaatsing in de galerij is gerestaureerd, 
de oude beeldengroep met David en de reusachtige Goliath, en het 40 
meter lange tapijt “mijn stad” van Barbara Broekman, dat in een gigan-
tisch patchwork de textiele tradities van 179, in Amsterdam woonachtige 
nationaliteiten met elkaar verbindt.  

VOlGende paGina de herinGeriChte sChuttersGalerij met het tapijt “mijn stad” Van barbara 

brOekman.



26



28



26

Het kleine weesHuis
DOOr elVire jansen EN astrid fiddelers
 

Vier eeuwen lang was een weesHuis geVestigd in de geBouwen 
van het Amsterdam Museum. Deze rijke geschiedenis is lange tijd onzichtbaar 
geweest, maar sinds kort weer tot leven gebracht in een nieuwe, permanente 
familietentoonstelling: “Het Kleine Weeshuis” illustreert op een belevingsge-
richte wijze het alledaagse leven van het 17de-eeuwse Burgerweeshuis.

Bezoekers gaan terug naar de 17de eeuw, toen er maar liefst 900 wees-
kinderen in het weeshuis woonden. Verschillende leefruimtes laten zien 
dat het weeshuis een wereld op zichzelf was. Alles was er aanwezig: een 
school, slaapzalen, eetzalen, keukens en zelfs een koeienstal. In het leslo-
kaal leren bezoekers schrijven met een veer, in de eetzaal zien zij hoe de 
weeskinderen destijds met z’n vieren uit één bord aten, in de keuken moet 
het vuur worden aangeblazen met een balg en in de slaapzaal passen zij 
de rood-zwarte wezenkostuums van de Burgerwezen.

Het theatrale decor is sfeervol en vol afwisselende activiteiten. Een centraal 
onderdeel van de tentoonstelling is het waargebeurde verhaal van Jurriaan 
Pool. Deze Amsterdamse jongen bracht zijn jeugd door in het weeshuis en 
werd later een beroemd kunstenaar. Bezoekers ontdekken meer over Jur-
riaan en zijn leven in de verschillende ruimtes, geheime gangen en hoekjes. 

De nagebootste wereld van het weeshuis en het verhaal van Jurriaan zijn 
gebaseerd op historische feiten. Voor het inhoudelijke concept, de inrichting 
en de aankleding van Het Kleine Weeshuis is onderzoek gedaan door conser-
vatoren en restauratoren, in nauwe samenwerking met de afdeling publiek & 
educatie. Het resultaat is een authentieke en aansprekende sfeer. In de decors 
zijn originele collectiestukken verwerkt, zoals wezenpenningen in de portier-
sloge, stapels borden in de eetzaal en 17de-eeuws kookgerei in de keuken.        

twee sCènes in “het kleine weeshuis”, naar Ontwerp Van daniël ament.
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Voor de allerkleinste bezoekers van de familietentoonstelling is een apart 
spoor: zij gaan op zoek naar alle dieren in het weeshuis. Ze ontmoeten Muus 
de Muis, Tsjip de Kip, rekel de rat, Pof de Poes, Does de Duif en Oef de Uil. 
Omdat alle bezoekers van te voren een digitaal armbandje krijgen, is het mo-
gelijk dat iedereen op zijn eigen leeftijdsniveau informatie te horen krijgt.    

Als bezoekers het museum uit lopen, is de historische verbeelding geprik-
keld en zijn de gebouwen van het museum gevuld met verhalen. Ze ont-
dekken de originele pompen en kunnen zich voorstellen hoe het was om in 
een 17de-eeuws weeshuis op te groeien. 
 
Voor de totstandkoming van deze eerste familie-expositie in de geschiedenis 
van het Amsterdam Museum werd intensief samengewerkt met de doelgroep.  
Vanaf het eerste idee werd met een focusgroep van ouders met kinderen tus-
sen de 4 en 10 jaar gewerkt. De gezinnen kwamen uit verschillende delen van 
Amsterdam. Alle ideeën en ontwerpen voor Het Kleine Weeshuis zijn bij hen 
getoetst. De activiteiten moesten immers afwisselend, leuk en voor alle leef-
tijden zijn. Tijdens het schrijven van het verhaal over Jurriaan Pool lazen de 
kinderen mee. Aan het eind van het ontwikkelingsproces werd met proefop-
stellingen getest of de presentatie werkelijk voldeed aan de vooraf gestelde 
eisen. Ook voor kleine details gaf de focusgroep de doorslag.

Ook na de opening had het publiek een belangrijke stem in het aanscher-
pen van de presentatie. De eerste maanden vulden meer dan 250 mensen 
een enquête in. Ook werden 25 families geobserveerd. De bevindingen 
werden daarna in productie genomen. 

Aansluitend bij de presentatie is een webgame ontwikkeld. Hier kunnen 
kinderen meer informatie vinden en een spannend spel spelen.  

muus de muis, de masCOtte Van “het kleine weeshuis”, tijdens de OpeninG Van deze kinderafdelinG.
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terug naar aBraHam 
en louisa
DOOr annemarie den dekker
 

museum willet-HoltHuysen is een woonHuismuseum dat 
onder beheer van het Amsterdam Museum valt – en dat jaarlijks door ca. 
50.000 bezoekers wordt bezocht. Het huis aan de Herengracht 605 is een 
van de weinige plekken in de Amsterdamse grachtengordel waar de be-
zoeker de mogelijkheid krijgt een statig (dubbel)pand te betreden en zich 
een voorstelling te maken van hoe het was om te ‘leven in toen’. 

De indruk die mensen tot voor kort mee naar huis namen van het wonen 
aan de gracht was een collage van allerlei woonstijlen uit verschillende 
eeuwen. Dit onsamenhangende en weinig duurzame beeld was aan re-
visie toe. Daarom is in 2011 besloten tot reconstructie en restauratie van 
de 19de-eeuwse situatie ten tijde van de laatste bewoners, het echtpaar 
Abraham Willet en Louisa Holthuysen. Van dit verzamelaarsechtpaar is alle 
informatie bij het museum aanwezig, evenals hun kunst, meubels en ove-
rige toegepaste kunst.

Een belangrijke aanleiding voor het project was het ‘grachtengordeljaar’ 
2013, wanneer het 400 jaar geleden is dat werd besloten tot de aanleg 
van de grachtengordel, de grootste stadsuitbreiding in het zeventiende-
eeuwse Europa. 
 
Hoewel er de afgelopen twee jaar veel is gebeurd, zijn de werkzaamhe-
den rond de herinrichting nog niet afgerond. Het doel is om in 2016 – als 
Museum Willet-Holthuysen haar honderdtwintigjarig bestaan viert – de 
bezoekers optimaal het leven in een 19de-eeuws grachtenhuis te kunnen 
laten beleven.

de nieuw inGeriChte herenkamer in museum willet-hOlthuysen.
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Om de voortgang te bewerkstelligen is het gehele project opgeknipt in 
een aantal deelprojecten. Hiervan zijn er al meerdere - in korte tijd -  gere-
aliseerd. Zo is er in 2011 en 2012 een aanzet gegeven om tot reconstructie 
van de gebruiksfunctie van een aantal ruimten te komen:

Verzamelaarskamertje
In de tijd van Abraham Willet werd het kleine vertrek aan het einde van de 
gang op de eerste verdieping het ‘antique kamertje’ genoemd. De heer des 
huizes liet het omstreeks 1880 inrichten als een 17de-eeuwse kunstkamer. 
Hier bekeek hij met kunstvrienden in een informele sfeer kleine kunstvoor-
werpen als penningen, beeldjes en andere kleinoden ‘op de hand’. 

Tot 2011 was het kamertje een kale ruimte met witte wandbespaning en 
moderne vitrines. Het oorspronkelijke intieme karakter is nu teruggebracht, 
onder meer door de (gerestaureerde) meubels te herplaatsen, wandbe-
kleding van karmijnrode velours d’Utrecht te reconstrueren, een handge-
knoopte replica van het oorspronkelijke tapijt te laten knopen en de met 
kunstvoorwerpen gevulde toonkast opnieuw op te stellen.

Herenkamer
Op de bel-etage van het huis bevindt zich een reconstructie van een 
18de-eeuwse salon. Hier werden door Abraham Willet kunstschouwen 
georganiseerd, waarbij kunstliefhebbers onder andere tekeningen en 
prenten met elkaar bekeken aan een grote tafel. Vanwege de complexi-
teit van de ruimte is gekozen voor een gefaseerde aanpak van de recon-
structie. Een eerste deel daarvan is in 2011-2012 gerealiseerd: moderne 
vitrines zijn verwijderd en het complete notenhouten ameublement 
dat Willet bestelde bij de Parijse firma Quignon met als blikvanger de 
grote tafel, de stoelen, de kunstkast en de buffetkast zijn uit het depot 
gehaald, gerestaureerd en herplaatst. Ook de penanttafel met witmar-
meren blad en de vergulde spiegel heeft zijn oorspronkelijke plaats tus-
sen de vensters weer ingenomen. De functie van de kamer is weer in 
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ere hersteld, de reconstructie van kleur, wanden en plafond dient nog 
plaats te vinden.

Voorzaal of damessalon
De voorzaal of damessalon vormt, samen met de achtergelegen zaal, de re-
presentatieve kern van het huis. Oorspronkelijk vormden de kamers in stilis-
tisch en functioneel opzicht een eenheid. Aan de inrichting ervan is door het 
echtpaar Willet-Holthuysen veel zorg besteed. Zij kozen voor de neo-Lode-
wijk XVI-stijl, destijds de modestijl bij uitstek. Leveranciers waren toonaan-
gevende Parijse firma’s. Met hun fraaie Franse interieur hadden de Willets 
de primeur in Amsterdam. Om zich een beeld te vormen van de vroegere 
grandeur is nu veel fantasie nodig. In de afgelopen anderhalve eeuw hebben 
zonlicht, stof en verwaarlozing in een ver verleden hier hun tol geëist.

Herstel van de damessalon houdt een combinatie in van restauratie en 
reconstructie. Een eerste stap is gedaan. Er wordt nu een beleving gesug-
gereerd van de ruimteindeling ten tijde van de Willets. Dit is bereikt door 
het herplaatsen van de salontafel met stoelen, vitrinekasten, het tapijt, het 
hangen van schilderijen en het plaatsen van tijdelijke goedkope replica-
gordijnen. Het najaar van 2012 is een crowdfundingactie gestart rond de 
restauratie en reconstructie van de damessalon. 
 
proVisiekamer
De provisiekamer – een laag vertrek boven de eetkamer – was decennia-
lang als schilderijendepot in gebruik. De ruimte is begin 2012 leeggehaald 
en de schilderijen zijn naar het nieuwe Collectiecentrum van het Amster-
dam Museum overgebracht. In de tijd van Abraham en Louisa Willet-Hol-
thuysen was het een opslagruimte en stonden er kasten tegen de wanden 
waarin allerhande goederen werden bewaard, zoals aardewerk, kopergoed, 
porselein, kristal, zilver en glaswerk. Hoewel de restauratie nog niet is af-
gerond is de ruimte sinds half december 2012 voor het publiek geopend 
waarmee dus een ruimte is toegevoegd aan het museale circuit.

VOriGe paGina de restylinG Van het sOuterrain Van museum willet-hOlthuysen, naar Ontwerp 

Van jantien nunnikhOVen en sasCha faase.
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gangen en trap
De lopers in de gangen en op de trap zijn onlangs gereconstrueerd. Ze 
zijn op basis van een origineel monster en dankzij een genereuze bijdrage 
van het Genootschap van het Amsterdam Museum in Portugal opnieuw 
geknoopt. De lopers onderstrepen het belang van een rijke textiele uit-
monstering van het huis die zo kenmerkend is voor de wooncultuur van 
de welgestelde burgerij in de negentiende eeuw. Daarnaast vormen ze 
in visueel opzicht een verbindende schakel tussen de vertrekken op elke 
etage en de beide verdiepingen onderling.

tuinkamertje
Het hoekige kamertje met zijn ligging aan de tuin werd door de vrouw 
des huizes gebruikt als kleine theesalon. Sinds februari 2012 wordt kleur-
historisch onderzoek naar plafond en wanden uitgevoerd door studenten 
van de masteropleiding Conservering en restauratie van Cultureel Erfgoed 
(Universiteit van Amsterdam). Tijdens het onderzoek - dat zichtbaar was 
voor publiek - is onder andere een gedetailleerde decoratieschildering van 
hoge kwaliteit aangetroffen op het plafond, van de hand van de Belgische 
schilder Auguste Graux. Deze schildering met druiven en bloemen is reeds 
deels vrijgelegd.
 
In 2011-2012 zijn ook het entree- en kassagebied, de garderobe en de ont-
vangstruimtes aangepast, gerestyled en opnieuw ingericht. Ook de huis-
stijl en de website zijn in 2012 vernieuwd. Nieuw is een blog waarop de 
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, restauratie en reconstructie 
worden bijgehouden. Tevens is een Collectie-App ontwikkeld, waarmee de 
gehele collectie van Museum Willet-Holthuysen te zien is op een smart-
phone. Ook de Audiotour is aangepast. In zowel app, audiotour als een 
nieuwe publicatie ligt het accent meer dan voorheen op het gebruik door 
het verzamelaarsechtpaar Willet-Holthuysen en hun personeel.  

de hernieuwde lOper Op de trappen en in de GanG Van museum willet-hOlthuysen. 
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de collectie on- en offline
DOOr gusta reicHwein
 

de HistoriscHe collectie Van de stad amsterdam is in 2011  
en 2012 voor het eerst onder één dak bijeengebracht: het nieuwe Collec-
tiecentrum aan de Back-upstraat in Amsterdam-Noord. Vanuit vier ver-
schillende bewaarplaatsen binnen en buiten de stad zijn ruim 80.000 
voorwerpen naar het nieuwe gebouw aan de oever van het IJ, ontworpen 
door Wim Quist, vervoerd. Voor deze ‘militaire operatie’ zijn alle collec-
tiestukken individueel door de handen gegaan van museummedewerkers 
en vrijwilligers, die de objecten met de grootste zorgvuldigheid verpak-
ten, registreerden, weer uitpakten en naar hun nieuwe plek brachten. Alle 
voorwerpen in kasten, rekken en lades werden voorzien van nummers en 
barcodes, zodat ze stuk voor stuk traceerbaar zijn, geordend naar grootte 
en materiaalsoort, genummerd, gelabeld en digitaal geregistreerd.  
 
Traditioneel zijn tentoonstellingen het medium bij uitstek waarmee het 
museum zich verhoudt tot het publiek. In tentoonstellingszalen worden 
verhalen verteld aan de hand van de relevante objecten. Noodgedwongen 
komt slechts een kleine selectie van de collectie op deze manier onder de 
aandacht van het publiek, want de expositieruimte is vele malen te klein 
om de volledige collectie te tonen. Maar met de introductie van Internet 
veranderde dat rigoureus. Sinds een paar jaar staat de collectie van het 
Amsterdam Museum volledig online en kan iedereen zoeken naar zijn of 
haar favoriete voorwerpen. De relatie verdiept zich nog meer wanneer ge-
bruikers de digitale informatie niet meer passief tot zich nemen, maar zelf 
op zoek en aan de slag gaan. Zo veranderde de opslag van de stadscollec-
tie in korte tijd van een gesloten burcht tot een (semi-) open depot. De ge-
gevens, afbeeldingen en kennis van de objecten werden vrij toegankelijk 
en interactief. En als je als museum niet zeker bent of alle gegevens correct 
zijn, dan kun je ze op Internet publiceren, want met wereldwijde hulp van 

het COlleCtieCentrum Van het amsterdam museum in de baCk-upstraat in amsterdam-nOOrd, 

naar Ontwerp Van wim Quist Van Quist wintermans arChitekten.
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wetenschappers en liefhebbers is de kans op correctie en aanvulling gro-
ter. Daarmee is de relatie tussen museum en publiek onherroepelijk veran-
derd. Sommigen vreesden dat de toegankelijkheid van databases mensen 
zou weerhouden om het museum zelf te bezoeken, maar het omgekeerde 
lijkt het geval. Geholpen en begeleid door alle digitale hulpmiddelen tra-
ceren bezoekers andere, nieuwe paden die naar de authentieke objecten 
leiden. Want de virtuele ontsluiting van de collectie is niets meer of min-
der dan een uitnodiging aan het publiek tot deelname. Een logische tus-
senstap naar het museum. Het nieuwe Collectiecentrum moet weliswaar 
nog steeds superveilig zijn, maar is toegankelijk voor ieder die daar met 
oprechte belangstelling wil speuren naar het geheugen dat door de objec-
ten geactiveerd wordt. Binnen de grenzen van het mogelijke is het nieuwe 
Collectiecentrum openbaar. Medewerkers, partners en publiek worden er 
uitgenodigd tot interactie met de collectie. 

Een voorbeeld: rond de textielcollectie werkt het Amsterdam Museum in-
middels vijf jaar samen met een vaste groep van ongeveer 25 vrijwilligers. 
Zij assisteren bij de inventarisatie en beschrijving van de collectie. Door 
de toewijding en vooral hun onderscheiden ervaringen op het vakgebied 
zijn zij een belangrijke bron van informatie gebleken. De samenwerking, 
waarvoor in het Collectiecentrum een aparte multifunctionele ruimte is ge-
reserveerd, maakt zichtbaar hoe profijtelijk de wederzijdse uitwisseling is. 
Voor het museum levert het nieuwe kennis op, voor de vrijwilligers  zorgt 
de intieme omgang met collectiestukken voor identificatie met de objec-
ten en het museum. Zoals op een ontroerende manier wordt geïllustreerd 
door het liefdevolle onderzoek dat zij deden naar de zogenoemde von-
delingenpakketten, bundeltjes kledingstukken die vaak bij te vondeling 
gelegde kinderen werden aangetroffen. Stapeltjes wanhoop, een laatste 
gebaar van zorg voor het kind dat alleen achterbleef. 

het interieur Van het COlleCtieCentrum Van het amsterdam museum kOrt VOOr de inhuizinG Van 

de COlleCtie.
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Buurtwinkels 
door annemarie van eekeren
 

aan het omvangrijke participatieproject “Buurtwinkels”
werkte het Amsterdam Museum van september 2009 tot en met februari 
2012. doel van het project was om samen met de inwoners uit verschillende 
Amsterdamse buurten de geschiedenis van buurtwinkels te verzamelen, te 
vertellen en te delen. de basis van het project is de website buurtwinkels.
amsterdammuseum.nl, waarop iedereen zijn verhaal over buurtwinkels kwijt 
kon. op basis van de input van deze verhalen is een tentoonstelling ontwik-
keld in het Amsterdam Museum. daarnaast zijn er twee tijdelijke tentoon-
stellingsruimtes ingericht in de stad. Een voormalige matrassenwinkel op 
het Van der Pekplein in Amsterdam-Noord en de voorruimte van een Turks 
koffiehuis in de Javastraat werden ingericht als dependances. Gedurende 
vijf maanden werden op beide locaties bezoekers ontvangen door muse-
ummedewerkers, vijf dagen per week. Iedere medewerker, van directeur, tot 
conservator, tot boekingsmedewerker heeft er bij toerbeurt gewerkt.
 
Het project Buurtwinkels was in verschillende opzichten bijzonder. Het 
Amsterdam Museum heeft met bijna 60 partners gewerkt om de presenta-
ties in de stad en het museum mogelijk te maken. dit varieerde van diverse 
winkels, tot Ymere, de Uva en de Kamer van Koophandel. ook hebben 
het Van Eesterenmuseum en het Theo Thijssenmuseum een belangrijke 
bijdrage geleverd door, als onderdeel van het project, een tentoonstel-
ling te organiseren over buurtwinkels in respectievelijk Nieuw-West en de 
Jordaan. ook de Universiteit van Amsterdam was een toegewijde partner. 
Zo is er door studenten sociologie meerdere jaren onderzoek gedaan naar 
het sociale effect van buurtwinkels en hebben studenten publieksgeschie-
denis gewerkt aan filmportretten van winkels in de stad. Nieuw voor ons 
is dat delen van de presentaties tot op de dag van vandaag nog te zien 
zijn. Zo is een deel van de tentoonstelling in het Amsterdam Museum terug 

voorzijde: Het uitrollen van “de intrede van napoleon in amsterdam, 1811” door mattHieu van Bree 

voor de eerste fase van de restauratie in Het ColleCtiegeBouw van Het rijksmuseum.

HierBoven: de Buurtwinkel aan Het van der pekplein in amsterdam-noord werd op 25 maart 2011 

door peter faBer geopend.
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te vinden op het kantoor van MKB Amsterdam. de presentatie in het kof-
fiehuis in de Javastraat wordt door eigenaar Mustafa in tact gehouden en 
zelfs aangevuld, en op onder meer het Zonneplein in Amsterdam- Noord 
zijn nog steeds portretten te zien die gemaakt zijn in het kader van het 
project Buurtwinkels.

Het belangrijkste resultaat was wellicht dat de meeste bezoekers van de 
buitenlocaties nog nooit eerder in een museum waren geweest. En dat zij 
werden ontvangen door museummedewerkers die slechts zelden in aanra-
king komen met dit publiek. dit leverde elke dag bijzondere ontmoetingen 
op: soms ongemakkelijk aan het begin, vaak uitmondend in enthousiasme, 
ontroering of humor, maar altijd wederzijds leerzaam.

Het Buurtwinkelproject heeft ons, met vallen en opstaan, geleerd hoe be-
langrijk het is je actief te verhouden tot de stad. En vooral hoe belangrijk 
het is om daarbij samen te werken met instellingen en personen die sterk 
geworteld zijn in een buurt of deel van de stad. 

op dit moment worden onderdelen van het Buurtwinkelproject verder uit-
gewerkt voor de toekomst. Het verzamelen van verhalen en herinneringen 
heeft inmiddels een breder en duurzamer vervolg gekregen in onze on-
line community Het Hart. Vanuit dit platform, met een stevige redactie en 
community, draait de Buurtwinkelswebsite door en worden nieuwe online 
initiatieven rond Amsterdamse thema’s gestart.

daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een format waarbij het 
Amsterdam Museum vaker op een herkenbare manier zichtbaar is in de 
stad. de presentatie Turkse pioniers in Nederland die in 2012 te zien was 
in Nieuw-dakota op het NdSM-terrein en in Podium Mozaïek is daar een 
goed voorbeeld van.  

de winkeliers van de javastraat tijdens de opening van de expositie “Buurtwinkels” in Het  

amsterdam museum op 25 maart 2011.

volgende pagina: de ‘verHalenBalie’ van de Buurtwinkel in de van der pekstraat.
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400 jaar nederland-turkije 
door laura van hasselt
 

het jaar 2012 stond in het teken van 400 jaar Betrekkingen 
tussen Nederland en Turkije. Het Amsterdam Museum begon het jubileum-
jaar ver van huis, in het Pera Museum in Istanbul. op 20 januari was daar 
de opening van de tentoonstelling “sultans, merchants, painters. 
the early years of turkish-dutch relations” (“sultanlar, 
tüccanlar, ressamlar”). deze schilderijententoonstelling is ontstaan 
op initiatief van het Amsterdam Museum, in samenwerking met het Pera 
Museum en het rijksmuseum Amsterdam (in het bijzonder conservator 
Eveline Sint Nicolaas).
 
op 17 april kwam de tentoonstelling naar Amsterdam, in aangepaste vorm 
en concept, onder de titel: ‘de kamer van de levantse handel. hol-
landse kooplui en ottomaanse sultans’. de tentoonstelling werd 
onder grote media-aandacht geopend door de Turkse president Gül en zijn 
echtgenote, in aanwezigheid van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander 
en prinses Máxima. de tentoonstelling gold als een van de culturele pijlers 
van het jubileumjaar.
 
Waar in “de Kamer van de Levantse Handel” de vroege contacten tus-
sen de Nederlandse republiek en het ottomaanse rijk centraal stonden, 
wilde het Amsterdam Museum nadrukkelijk ook aandacht besteden aan de 
recente Turks-Nederlandse geschiedenis en de Amsterdamse Turken van 
nu. dat is gebeurd in een groot aantal evenementen (op het gebied van 
muziek, toneel en lezingen, o.a. in samenwerking met Stichting Kulsan) en 
in nog zes kleinere tentoonstellingen, met verschillende Turkse thema’s en 
op verschillende locaties.

Hare majesteit de koningin, prins willem-alexander, prinses máxima, president gül van turkije 

en zijn vrouw tijdens de opening van de exposities in Het amsterdam museum in Het kader van 

400 jaar nederlands-turkse Betrekkingen op 20 januari 2012.
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Als eerste was er de moderne pendant van “de Kamer van de Levantse 
Handel”: de fototentoonstelling “nederlandse pioniers in turkije”, 
over Nederlanders die in recente jaren naar Turkije zijn geëmigreerd. de 
foto’s voor deze tentoonstelling werd geproduceerd door de museologe 
Günay Uslu en fotograaf Geert Snoeijer. ook was er een webtentoonstel-
ling getiteld ‘amsterdam mijn stad/Benim sehrim’. Fotografe Esther 
’t Hart maakte van Turkse Amsterdammers portretten, die als ansichtkaart 
te versturen zijn via de site van het Amsterdam Museum.

op het gebied van mode waren er twee opeenvolgende tentoonstellingen 
in het Amsterdam Museum, te beginnen met ‘istanBul contrast’, mo-
decreaties geïnspireerd door de stad Istanbul, ontworpen door de zusters 
Ece en Ayse Ege van het vooraanstaande Turkse modelabel dice Kayek. 
deze tentoonstelling werd in juni opgevolgd door ‘salon/istanBul’, 
een terugkerend samenwerkingsproject met Salon/, waarin creaties van 
jonge modeontwerpers - ditmaal afkomstig uit Istanbul - te zien waren.
 
ook buiten de deur was het Amsterdam Museum heel actief. Bijvoorbeeld 
met een postertentoonstelling, die verspreid door de stad op allerlei plek-
ken hing waar veel Turkse Amsterdammers komen. Bij alle activiteiten in 
het Nederland-Turkije-jaar heeft het museum de samenwerking gezocht 
met Turkse Amsterdammers, maar in dit geval ook met studenten in Tur-
kije zelf. Studenten van de design Academy in Izmir ontwierpen diverse 
posters in het kader van 400 jaar Nederlands-Turkse geschiedenis, die 
door Amsterdamse studenten en medewerkers van het Amsterdam Mu-
seum in de stad werden verspreid.

Last but not least was er de tentoonstelling ‘turkse pioniers in am-
sterdam’, over de eerste Turkse gastarbeiders in Amsterdam. ook hier-
mee wist het Amsterdam Museum buiten de muren een nieuw publiek te 
bereiken. deze gratis tentoonstelling, met filmportretten van de Amster-
dams-Turkse filmmaakster Fadime demir, was op twee plekken in de stad 

Boven: de expositie “de kamer van de levantse Handel”. 

onder: de foto-expositie “nederlandse pioniers in turkije” van geert snoeijer en gunay üslü.
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te zien. In galerie Nieuw dakota op de NdSM-werf bezochten in vijf weken 
ca. 2.000 mensen de tentoonstelling en bijbehorende evenementen. Naar 
schatting 60% van deze bezoekers was van Turks-Nederlandse herkomst. 
de reacties in het gastenboek laten zien dat er niet alleen veel Turkse Ne-
derlanders naar de tentoonstelling kwamen, maar dat ze zich er ook bij 
betrokken en door geraakt voelden. 
 
de NdSM-werf is voor Turkse Amsterdammers een historische plek, omdat 
daar veel mannen van de eerste generatie gastarbeiders werkten. In 2012 
wonen nog steeds veel Turkse Amsterdammers in Noord, maar de mees-
ten van hen wonen in Nieuw West. Vandaar dat de tentoonstelling ‘Turkse 
Pioniers in Amsterdam’ in de herfst van 2012 nog eens werd opgesteld in 
Podium Mozaïek in Bos en Lommer. de gemeente Amsterdam koppelde 
aan de opening hiervan een symposium met en over de Turkse pioniers 
van nu.  

de expositie “turkse pioniers in amsterdam” in nieuw-dakota op de ndsm-werf in amsterdam-

noord.
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modeprojecten in het
amsterdam museum
door annemarie den dekker
 

het amsterdam museum Bezit een grote en veelzijdige mode- 
en kostuumverzameling. Via aankopen en schenkingen groeit de collectie 
gestaag. Met regelmaat worden onderdelen hieruit in tentoonstellingen en 
online gepresenteerd. Het Amsterdam Museum ontwikkelt nieuwe initia-
tieven om haar mode- en kostuumcollectie onder de aandacht te brengen 
en zichtbaar te maken en de kennis over deze collectie te verbeteren en 
te vergroten voor een breed publiek. Samenwerking buiten de museale 
muren staat in al deze initiatieven centraal.
 
modetentoonstellingen
Het Amsterdam Museum heeft een jarenlange traditie op het gebied van 
mode- en kostuumtentoonstellingen. deze worden georganiseerd in het 
Amsterdam Museum zelf en in het grachtenhuismuseum Willet-Holthuy-
sen. Naast het tonen van de eigen collectie wil het museum een platform 
zijn voor creativiteit en ondernemerschap waarbij jonge mensen een po-
dium wordt geboden om hun talent te ontwikkelen en te tonen. de mode-
tentoonstelling “shanghai gesture, curated By alexander van 
sloBBe” (2011) en de, hiervoor reeds besproken mode-exposities “Istan-
Bul contrast” en Salon/ (2011 en 2012) sluiten daarbij aan.

In de tentoonstelling “Shanghai Gesture, curated by Alexander van Slob-
be” toonde de Amsterdamse ontwerper Van Slobbe de resultaten uit zijn 
workshops die hij in het kader van de WorldExpo in Shanghai organi-
seerde voor ontwerpers afkomstig uit Nederland en China. op uitnodi-
ging van de gemeente Amsterdam nam Van Slobbe deel aan het culturele 
programma.

de regentenkamer van Het amsterdam museum ten tijde van de expositie “a’dam. man en mode”.



15

Hij initieerde zowel in Amsterdam als in Shanghai een ontwerpworkshop. 
de Gouden Eeuw van Nederland vormde de inspiratiebron. Vervolgens liet 
hij textielstudenten van de Amsterdam rietveld Academie op basis van de 
resultaten stoffen ontwerpen, waarmee vier ontwerpers vervolgens jassen 
hebben gemaakt. de resultaten zijn gepresenteerd in de stijlkamers van 
Museum Willet-Holthuysen en daarna in de museumcollectie opgenomen.
Twee keer per jaar staan het Amsterdam Museum en Museum Willet-Hol-
thuysen in het teken van mode, design en kunst. de getoonde presenta-
ties zijn gedurende twee tot vier weken onderdeel van een mode-culturele 
route door de binnenstad. Samen met verschillende galeries, particulieren 
en andere musea in het centrum van Amsterdam bieden beide musea een 
podium aan modeontwerpers, product designers, vormgevers en kunste-
naars. Initiatiefnemer - en vaste samenwerkingspartner van het museum - 
is salon/: een uniek platform voor mode en cultuur, waar zowel jong aan-
stormend talent als gevestigde ontwerpers, vormgevers en kunstenaars 
unieke installaties creëren op bijzondere locaties verspreid door de stad. 
de beleving en de interactie tussen ontwerper en publiek staan centraal.

modemuze: online modeplatform nederland
In het najaar van 2010 namen de zeven musea met de belangrijkste mode- 
en kostuumcollecties in Nederland het initiatief om een gezamenlijke mo-
desite te realiseren. deelnemende musea zijn het Amsterdam Museum, het 
Centraal Museum Utrecht, het Fries Museum Leeuwarden, het Gemeente-
museum den Haag, Museum rotterdam, het rijksmuseum Amsterdam en 
het rijksmuseum Paleis het Loo. Het Amsterdam Museum is zowel voorzit-
ter als penvoerder in dit project.

Achtergrond was de jarenlange, regelmatige samenwerking tussen de 
conservatoren van deze musea. dit informele samenwerkingsverband 
richt zich op zowel kennisdeling als op praktische afstemming rond verza-
melbeleid (Collectie Nederland) en tentoonstellingen. Voor het eerst werd 
er een gezamenlijke collectie aankoop gedaan, werden er gezamenlijke 

de expositie “sHangHai gesture, Curated By alexander van sloBBe” in museum willet-HoltHuysen.
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publieksevenementen georganiseerd en werd er door de conservatoren 
een lezingenreeks gehouden aan de UvA en de UU. Verder ontvangen de 
musea jaarlijks studenten van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), als 
onderdeel van hun lesprogramma.

Het plan voor het gezamenlijke online platform Modemuze is een logisch 
vervolg op de bestaande samenwerking. In een eerste fase, in het voorjaar 
van 2011, zijn doelgroepen, doelstellingen en inhoud van de website gefor-
muleerd. dit conceptplan fungeerde als uitgangspunt voor een aantal ron-
de-tafelgesprekken met modejournalisten, beleidsmakers, modeontwer-
pers, vakorganisaties, studenten en verzamelaars. Inmiddels is het besef 
gegroeid dat de potentie van een overkoepelende site op het gebied van 
Nederlandse mode en kostuums veel groter is dan aanvankelijk gedacht. 

dankzij financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting is het plan 
inmiddels verder uitgewerkt Het wordt het eerste landelijke online ken-
nisplatform rond mode- en kostuumgeschiedenis voor een breed publiek. 
Modemuze maakt museale mode- en kostuumcollecties eenvoudig en per-
manent zichtbaar en verbindt kennis uit de musea met kennis van andere 
professionals. daarnaast is het een platform voor ontmoeting en inspiratie. 
Publiek kan participeren door het uitwisselen van kennis en het toevoegen 
van persoonlijke verhalen. 

In 2012 is de samenwerking van de musea geformaliseerd in het publieke 
domein met een eigen Facebookpagina rond mode en kostuums onder de 
naam Modemuze. In de loop van 2013 is Modemuze een feit.
 
kostuumproject
Het Amsterdam Museum heeft als ambitie de kennis over haar collectie te 
verbeteren en te vergroten voor een breed publiek. Sinds 2010 is de volledi-
ge collectie van het Amsterdam Museum (als eerste Nederlands museum) 
online vrij toegankelijk te raadplegen (collectie.amsterdammuseum.nl). 

vrijwilligers aan Het werk tijdens de verHuizing van de textieloBjeCten naar Het nieuwe  

ColleCtieCentrum van Het amsterdam museum.

volgende pagina’s: een deel van de textielColleCtie in Het ColleCtieCentrum van Het amsterdam 

museum.
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Hoewel verschillende collectieonderdelen in de loop der jaren goed zijn ont-
sloten, is een groot deel (nog) onvoldoende (online) beschreven.

Een belangrijk onderdeel binnen de beter te ontsluiten mode- en kostuum-
collectie beslaat de verzameling 18de- en 19de-eeuwse kleding. In 2011 is 
achter de schermen gewerkt aan onderzoek, beschrijvingen, fotografie en 
restauratie van deze deelcollectie. dit gebeurde door een team van mu-
seummedewerkers, vrijwilligers en verzamelaars. deze nieuwe werkwijze 
sluit aan bij het doel dat het museum zich heeft gesteld zich te willen 
verbinden met zeer gemotiveerde groepen in de samenleving. Tijdens het 
project was het voor de vrijwilligers en betrokkenen mogelijk om ervarin-
gen uit te wisselen op een apart onderdeel van de museale webomgeving 

“het hart”. Hier had het team e-cultuur een mogelijkheid gecreëerd om 
vragen te stellen over objecten, objecten te presenteren en de vrijwilligers 
en andere geïnteresseerden bij elkaar te brengen om digitaal kennis uit te 
wisselen en aan het Amsterdam Museum te binden.

Eind 2012 is het kostuumproject afgerond. de reacties op de interdiscipli-
naire manier van samenwerken waren zo positief dat in 2013 het volgende 
project start. Museummedewerkers, vrijwilligers, verzamelaars en studen-
ten gaan aan de slag met de accessoires uit de kostuumcollectie. daar-
naast is deze werkwijze recentelijk dusdanig uitgewerkt dat ook andere 
deelcollecties op dergelijke wijze kunnen worden ontsloten.  

de regentenkamer tijdens de expositie “istanBul Contrast” van diCe kayek.
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Bijlage 1 cijfers en diagrammen

1. aantal Bezoekers

AMSTErdAM MUSEUM
2009 191.450
2010 199.322
2011 187.430
2012 194.882

WILLET-HoLTHUYSEN
2009 52.549
2010 51.698
2011 53.759
2012 49.101

ToTAAL  
2009 243.999
2010 251.020
2011 241.189
2012 243.983

de nieuwe entree van Het amsterdam museum.
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2. herkomst Bezoekers 2011

AMSTErdAM MUSEUM  
volBetalend 33%
museumkaart 23%
overige kortingen 33%
scholieren 11%

WILLET-HoLTHUYSEN  
volBetalend 35%
museumkaart 25%
overige kortingen 36%
scholieren 4%
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2. herkomst Bezoekers 2012

AMSTErdAM MUSEUM  
volBetalend 37%
museumkaart 27%
overige kortingen 28%
scholieren 8%

WILLET-HoLTHUYSEN  
volBetalend 38%
museumkaart 26%
overige kortingen 34%
scholieren 2%
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3. herkomst Bezoekers 2011

AMSTErdAM MUSEUM  
amsterdam 10%
nederland 12%
wereld 49%
niet Bekend 29%

WILLET-HoLTHUYSEN  
amsterdam 5%
nederland 10%
wereld 49%
niet Bekend 36%
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3. herkomst Bezoekers 2012

AMSTErdAM MUSEUM  
amsterdam 12%
nederland 16%
wereld 55%
niet Bekend 17%

WILLET-HoLTHUYSEN  
amsterdam 9%
nederland 14%
wereld 48%
niet Bekend 30%
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5. personeel

AANTAL FTE’S
2010 71,8
2011 72,4
2012 74,2

STAGIAIr(E)S  
2010 35
2011 50
2012 31

ZIEKTEVErZUIM
2010 7,2%
2011 6,1%
2012 4,5%

4. verdeling inkomsten

EIGEN INKoMSTEN
2010 1.408.296
2011 1.497.972
2012 1.770.459

FoNdSEN, SUBSIdIES E.d.
2010 1.349.773
2011 1.126.678
2012 1.298.263

SUBSIdIE GEM. AMSTErdAM *
2010 10.273.501
2011 11.432.489
2012 11.453.412



29 Het personeel van Het amsterdam museum in 2011/2012.
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6. expostiedagen 2011

amsterdam museum  
A’dam Man & Mode 30
Buurtwinkels 150
Bartholomeus van der Helst 79
document NL 79
Wezenkastjes: Ik vast 100
Wezenkastjes: Spelen 262

willet-holthuysen  
Backers over de vloer 317
Shanghai Gesture 129
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6. expostiedagen 2012

AMSTErdAM MUSEUM  
de Kamer van de Levantse Handel 131
Nederlandse Pioniers in Turkije 131
Istanbul Contrast 61
Bartholomeus van der Helst 29
document NL 29
Wezenkastjes: out@Home 52
Wezenkastjes: Museumklas Ambachten 270
Popsterren in Amsterdam 72
Johan & ik 24
de Gouden Eeuw 19

BUITEN dE MUrEN  
Turkse Pioniers in Amsterdam (Nieuw dakota) 30
Turkse Pioniers in Amsterdam (Podium Mozaïek) 58
Aanwinsten (rabobank - dam) 88
Geloof in Natuur (Bijbels Museum) 157



32
de expositie “BartHolomeus van der Helst, sCHilder van de amsterdamse elite” (15 oktoBer 2011-

29 januari 2012).
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de opening van de expositie “de Burgemeester. dana lixenBerg fotografeert een alledaags 

amBt”, in de reeks “doCument nederland” in opdraCHt van Het rijksmuseum en nrC (15 oktoBer 

2011-29 januari 2012).



34 de expositie “de gouden eeuw, proeftuin van onze wereld”, die op 13 deCemBer 2012 opende.



35
joHan Cruyff en Burgemeester eBerHart van der laan Bij de opening van de expositie “joHan 

& ik” op 7 deCemBer 2012.



36
Claude vanHeye en peggy sledge tijdens de opening van de expositie “Claude vanHeye - famous 

popstars in amsterdam” op 6 septemBer 2012.
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Bijlage 2
Besturen

raad van toezicht 
de heer drs. H.J. Brouwer (voorzitter)
de heer B. van der Veer, rA (vice-voorzitter)
Mevrouw prof.dr. S.J.C. Hemels
de heer mr. G.H.A. ter Kuile
Mevrouw M. Meulens
Mevrouw drs. P.M. Noordervliet-Bol
de heer drs. A.A.r.G. Poppelaars
de heer E.W. Veen (sinds 2012)

genootschap
de Stichting Genootschap Amsterdam Museum (kortweg het Genoot-
schap) is een van de twee steunstichtingen, die het Amsterdam Mu-
seum steunen in het realiseren van haar doelen. Het Genootschap heeft 
een drieledige taak: het beheren van de reeds verworven verzameling 
en het verwerven van nieuwe voorwerpen betrekking hebbende op het 
verhaal van de stad Amsterdam en het vervolgens in langdurig bruik-
leen afstaan aan het Amsterdam Museum, het bijeenbrengen van col-
lectioneurs die actief zijn op de werkterreinen en de onderwerpen van 
het Amsterdam Museum. deze collectioneurs worden door het bestuur 
uitgenodigd te participeren in de activiteiten van de Stichting. Ten der-
de steunt het Genootschap de acquisitieactiviteiten van de Stichting 
Amsterdam Museumfonds.

de heer mr. r.J. graaf Schimmelpenninck (voorzitter)
de heer mr. Chr.P. van Eeghen (secretaris/penningmeester)
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de heer drs. E.J. Gerritsen
de heer mr. F.A.J. van Hall
Mevrouw prof.dr. S.J.C. Hemels

stichting amsterdam museum fonds
de Stichting Amsterdam Museum Fonds (AMF) is één van de twee 
steunstichtingen van het Amsterdam Museum en richt zich volledig op 
het bijeenbrengen van middelen voor de uitvoering van de herinrich-
ting en herpositionering van het museum en bijeenbrengen van mid-
delen waaruit nieuwe aankopen kunnen worden gefinancierd (het ac-
quisitiefonds). 

de heer mr. G.H.A. ter Kuile (wnd. voorzitter, penningmeester)
Mevrouw P.W. Kruseman (secretaris)
Mevrouw drs. H.d.W.G. Borrie (sinds 2012)
de heer drs. A.J. Bakker
de heer P.J.H.M. Luijten
Mevrouw drs. d. Meijer
Mevrouw mr. A.J.M. Nijboer

vergezicht op amsterdam
Vergezicht op Amsterdam is ons genootschap voor particulieren die een 
sterke band met Amsterdam hebben en hun intellectuele interesse voor de 
stad en zijn historie willen voeden en willen delen met gelijkgestemden. Met 
hun jaarlijkse bijdrage ondersteunen de donateurs van Vergezicht op Am-
sterdam specifieke projecten van het Amsterdam Museum.

de heer drs. H. Bongers
Mevrouw M.L. Collins
de heer K.W.G. van Hasselt

raad van toeziCHtlid milouska meulens tijdens de opening van “Het kleine weesHuis” op 14 septem-

Ber 2011.
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de heer I.r. Kantor
Mevrouw P.W. Kruseman
de heer mr. A.G. van Marwijk Kooy
de heer drs. F. Spangenberg
de heer Ph. Van Thijn

ondernemingsraad
Marjan Krabben (voorzitter)
Joke Berkeij (secretaris)
Annegreet van Arkel
Wim van den Bosch (plv. lid in 2012 voor Maarten Jansen)
diana Hoven (sinds 2012)
Maarten Jansen (sinds 2012)
Andy ramsche
Seyit Sahin (plv. lid vanaf 2012 voor Andy ramsche)
Annemarie de Wildt (sinds 2012)

Conservator oude Boeken en doCumentalist en jan luykenkenner nel klaversma nam afsCHeid 

van Haar langdurig dienstverBand Bij Het amsterdam museum met de samenstelling van de 

expositie “museumklas amBaCHten” in de wezenkastjes. 
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Bijlage 3
de collectie in cijfers

acquisities 2011 aankoop/ 
opdracht legaat schenking bruikleen bodem-

vondst 
overdracht/ 

aangetroffen tot.

schilderijen 7 0 0 14 0 0 21
beelden 0 0 2 1 0 0 3
prenten en tekeningen 20 0 2 0 0 7 29
fotografie 0 0 0 2 0 0 2
kunstnijverheid: meubelen 0 0 2 0 0 1 3
kunstnijverheid: keramiek 3 0 19 1 0 0 23
kunstnijverheid: textiel 15 0 97 0 0 3 115
kunstnijverheid: glas 3 0 1 0 0 0 4
kunstnijverheid: edelmetaal 0 0 0 1 0 1 2
kunstnijverheid: onedele 
metalen 0 0 2 6 0 0 8

kunstnijverheid: overig 20 0 19 4 0 23 66
penningen en munten 
collectie 0 0 2 0 0 1 3

documenten 1 0 7 1 0 1 10
boeken 1 0 1 1 0 0 3
archeologie (BMA) 0 0 0 0 27 0 27
ToTAAL 70 0 154 31 27 37 319
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 acquisities 2012 aankoop/ 
opdracht legaat schenking bruikleen bodem-

vondst 
overdracht/ 

aangetroffen tot.

schilderijen 5 0 12 5 0 0 22
beelden 1 0 6 0 0 0 7
prenten en tekeningen 1 0 0 2 0 13 16
fotografie 0 0 1 2 0 1 4
kunstnijverheid : meubelen 0 0 5 0 0 0 5
kunstnijverheid : keramiek 1 0 3 2 0 3 9
kunstnijverheid : textiel 13 0 11 2 0 2 28
kunstnijverheid : glas 0 0 1 0 0 0 1
kunstnijverheid : edelmetaal 0 0 0 0 0 0 0
kunstnijverheid : onedele 
metalen 0 1 0 0 0 6 7

kunstnijverheid : overig 2 0 16 6 0 4 28
penningen en munten  
collectie 0 0 4 2 0 7 13

documenten 0 0 2 2 0 0 4
boeken 0 1 1 9 0 1 12
archeologie (BMA) 0 0 0 0 0 0 0
ToTAAL 23 2 62 32 0 37 156
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Bijlage 4
puBlicaties van medewerkers 
amsterdam museum in 2011/2012

annemarie den dekker
‘Mode in het Amsterdam Museum’, in: De man in de Kalverstraat. Culturele 

organisaties kijken anders naar hun publiek, uitgave van de stichting 
Cultuur-ondernemen in Amsterdam, i.s.m. onderzoeksbureau Motivac-
tion, Amsterdam 2011.

 Themanummer A’dAM, man & mode van Glamsterdam (Amsterdams eni-
ge gratis stadsglossy), 2011.

annemarie van eekeren
‘Uitgevlogen Amsterdammers’, in: Werkdocument Netwerk Nederlandse 

stadsmusea, Amsterdam 2011, p. 22. 
In de aanbieding: Dilemma’s, aanbevelingen en resultaten project Buurt-

winkels, Amsterdam 2012.
‘Memory of East: Space of remembrance’, in: City museums on the move : 

A dialogue between professionals from African countries, the Nether-
lands and Belgium, Amsterdam 2012,  p. 31-34.

judith van gent
Bartholomeus van der Helst (ca. 1613-1670). een studie naar zijn leven en 

zijn werk, Zwolle 2011 (proefschrift).
‘Een vleyend penceel’. Bartholomeus van der Helst: begaafd schilder van 

de Amsterdamse elite’, in: Ons Amsterdam 63 (2011), p. 406-409.
‘Bartholomeus van der Helst’, in: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexicon. 

Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 71, Berlin/Boston 
2011, p. 403-406.

‘Lodewijk van der Helst’,  in: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexicon. Die 
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Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 71, Berlin/Boston 2011, 
p. 407.

‘Abraham Bloteling. Portret van Bartholomeus van der Helst’, in: S. Craft-
Giepmans en A. de Vries (red.), Portret in de Nederlandse kunst 1550-
2012, Bussum/den Haag/dordrecht 2012, p. 142-143 nr. 33.

‘dit in mijn stamboek te leggen’: het dossier van Nicolaes Witsen in Brielle’, 
in: Face Book. Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th 
Centuries. Liber Amicorum presented to Rudolf E.O. Ekkart, Leiden/ 
den Haag 2012, p. 451-462.

I.s.m. Victor de Boer e.a., ‘Supporting Linked data production for cultural 
heritage institutes: The Amsterdam Museum case study’, in: The Se-
mantic Web: Research and Applications, Berlin 2012, p. 733-747.

I.s.m. Victor de Boer e.a., ‘Amsterdam Museum Linked open data’, in: Se-
mantic Web Journal, 2012.

laura van hasselt
‘Hoe woonden de eerste Turkse gastarbeiders?’, in: Ons Amsterdam, 63 

(2011), p. 450-451.
‘ME-er’, in: Echo 10 februari 2011 (rubriek: Hebben en Houwen).
‘Stadhuis in de steigers’, in: Echo 18 mei 2011 (rubriek: Hebben en Houwen).
‘The Chamber of Levant Trade’ (Levant Ticaret odasi)’, in: Sultans, Mer-

chants, Painters (Sultanlar, Tüccarlar, Ressamlar). The Early Years of 
Turkish-Dutch Relations. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling 
in het Pera Museum, Istanbul 2012,  p. 29-34.

‘Sultans, Merchants, Painters. Hollandse kooplui en ottomaanse Sultans’, 
in: Corendon Magazine, januari 2012.

‘ottomanen in het Amsterdam Museum: de Kamer van de Levantse Han-
del’, in: Corendon Magazine, maart 2012. 

‘ottomanen in het stadhuis. de bloeiende handel met de Levant’, in: Ons 
Amsterdam, 64 (2012),  p. 168-173.

‘Amsterdam dNA als crossmediaal experiment. Een analyse van de nieuwe 
permanente tentoonstelling van het Amsterdam Museum’, in: Kunst-
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Bruikleengevers moeder en zoon stork worden van opzij Bekeken door juditH van gent, 

samensteller van de expositie over van der Helst, en Haar promotor rudi ekkart.
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licht. Wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur 
en architectuur 33 (2012) nr 4, p. 39-46. 

diverse online recensies op www.athenaeum.nl, in de serie ‘de Keuze van 
de Conservator’.

suzette van ’t hof
diverse bijdragen in: H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij [e.a.], Heilig en 

profaan, 1300 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere 
collecties, deel 3, 

renée kistemaker
i.s.m Jaco Alberts, Barometer van het stadsgevoel: werkdocument net-

werk Nederlandse stadsmusea, Amsterdam 2011.
‘Between local pride and national ambition: The “Amsterdam Museum” of 

the royal dutch Antiquarian Society and the new rijksmuseum’, in: 
Journal of Historians of Netherlandish Art, Volume 3: Issue 2, 2011.

City museums on the move: A dialogue between professionals from Afri-
can countries, the Netherlands and Belgium, Amsterdam 2012,  p. 31-34.

nel klaversma
‘Jan Luyken (1649 - 1712) : dichter en boekillustrator’, in: Doopsgezinde Bij-

dragen : nieuwe reeks (2011), nr. 37  p. 87-104.

norBert middelkoop
I.s.m. daphne Willemsen,  ‘Bemoedigende schilderingen: Hobbe Smith en 

zijn havengezichten voor de ENToS’, in: Amstelodamum: maandblad,  
98 (2011), p. 74-90.

‘Jürgen ovens in Amsterdam. A reconnaissance of the artist’s dutch years’, 
in: Grenzüberschreitung : Deutsch-Niederländischer Kunst- und Künst-
leraustausch im 17 Jahrhundert, Marburg 2011, p. 123-138.

‘Beerstraaten in the Nationalmuseum: an exceptional contribution to the 
dutch cityscape’, in: Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm 18 
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(2011), p. 135-140.
I.s.m. Wouter Kloek, ‘Gerrit Berckheyde en de Gouden Bocht in de Heren-

gracht’, in: Maandblad Amstelodamum 99 (2012), p. 17-33.
‘Jacob Lyon, Schutters van de compagnie van Wijk 10 onder kapitein Jacob 

Pietersz Hooghkamer en luitenant Pieter Jacobsz van rijn, 1628’, in: S. 
Craft-Giepmans en A. de Vries (red.), Portret in portret in de Neder-
landse kunst 1550-2012, Bussum/den Haag/dordrecht 2012, p. 104-105 
nr. 14.

‘Jacob en Jacoba. Een bijzonder bruidspaar vereeuwigd door Jan Maurits 
Quinkhard en Jacob Houbraken’, in: Face Book. Studies on Dutch and 
Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum presen-
ted to Rudolf E.O. Ekkart, Leiden/den Haag 2012, p. 473-478.

diverse online recensies op www.athenaeum.nl, in de serie ‘de Keuze van 
de Conservator’.

marijke oosterBroek
I.s.m. Victor de Boer e.a., ‘Amsterdam Museum Linked open data’, in: Se-

mantic Web Journal, 2012.

Bert vreeken
‘oud Venetiaans zilverwerk uit omstreeks 1850. Een beker en schotel in 

de verzameling van Abraham Willet nader bekeken’, in: Jaarboek De 
Stavelij 2012, p. 90-98.

I.s.m. rixt Wieringa, Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam 2012.

annemarie de wildt
‘de Flessenlikker’, in: Echo februari 2011, (rubriek: Hebben en Houwen).
‘Aartsverzamelaars van bedrukt papier’, in: # 55 Topstukken! Jubileumboek 

Persmuseum, Amsterdam 2011.
‘de wijk in: bewoners als immaterieel kapitaal’, in: r. Kistemaker (red) Baro-

meter van het Stadsgevoel, 2011.
In de aanbieding, dilemma’s, aanbevelingen en resultaten project Buurt-
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winkels (diverse bijdragen)
‘de vele levens van Prins Hendrikkade 142 = The many lives of Prins Hen-

drikkade 142’ in: The shadow files #2 2012 Metamorphosis, p. 35-44.
‘Het rode licht van de prostitutie’, in: Groniek, themanummer Hollands Licht, 

nr 192, zomer 2012, p. 180-195.
‘Edelweiss, reigers en vergeten groenten’, in: Ons Amsterdam, 64 (2012), p. 

354- 355.
‘Inleiding’ in: Jaap Nieuwenhuis, Een huis op het Oudekerksplein, Amster-

damse verhalen (1947-1952), Amsterdam 2012.
‘Modern art in city museum’in: City museums on the move: A dialogue be-
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