
1

AMSTERDAM MUSEUM
JAARVERSLAG 2018



2 3

INHOUDSOPGAVE

18 COLLECTIE

BEZOEKERS 22

21 SAMENWERKING 
 AMSTERDAM HERITAGE
 MUSEUMS

23 CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP

ORGANISATIE 20

TOEKOMSTPERSPECTIEF 24

E-CULTUUR 16
14 EDUCATIE

NETWERKMUSEUM 12
9 PROGRAMMA

BEZOEKERS 6
5 INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

22 E-CULTUUR

28 100% WELKOM 

31 ONDERNEMERSCHAP
& ORGANISATIE

24 COLLECTIE

32 FONDSEN EN SPONSOREN

20 EDUCATIE
18 NETWERKMUSEUM
10 PROGRAMMA
8 BEZOEKERS
6 BLIK VOORUIT
4 INLEIDING

29 NEW NARRATIVES
29 & PRIDE 2018
30 AMSTERDAM HERITAGE
30 MUSEUMS 29

Van 17 juni tot en met 4 november was 
de tentoonstelling 'De Mooiste Stad, 
Amsterdam door de ogen van Eberhard van 
der Laan' te zien in de Amsterdam Galerij.

Bekijk de tentoonstelling in 360°

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/de-mooiste-stad
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INLEIDING
2018 was een bijzonder jaar voor het 
Amster dam Museum, waar in we  maarlief st 
600.000 bezoekers mochten ontvangen, 
uit meer dan 100 verschil   lende landen,  
op steeds meer verschillende plekken in 
de  stad. Niet alleen op onze vaste lo  caties 
in de historische binnenstad, maar ook 
daarbuiten. We organiseerden tal van 
activiteiten op scholen, in bibliotheken, 
in collega-musea en online. Zo zorgen we 
ervoor dat de verhalen van Amsterdam 
en de Amsterdammers in steeds meer 
stadsdelen worden verteld, gedeeld en 
getoond, in samenwerking met velen.

Want de verhalen van Amsterdam 
stoppen niet bij de grachtengordel of 
de Ring A10. De stad en de wereld zijn 
onlos     makelijk met elkaar verbonden, 
zoals ook te zien is in onze nieuwe 
per       ma  n e n  te tentoonstelling Wereld-
Stad die dit jaar werd geopend. Of in 
de tentoon  stelling  ‘De Mooiste Stad – 
Amsterdam door de ogen van Eberhard 
van der Laan’, die door 150.000 mensen 
is bezocht. 

In 2018 is ook een belangrijke stap ge-
zet achter de schermen: de her  ordening 
is voltooid, waarbij we van 12 teams 
teruggegaan zijn naar 3 afdelingen en 
een projectenbureau. Hierdoor kan het 
mu     seum de komende jaren flexibeler 
en efficiën ter opereren en kunnen we 
waarborgen dat we tentoonstellingen, 
publicaties en activiteiten produceren 
van de hoogste kwaliteit. 

Van 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 was de tentoonstelling 1001 Vrouwen in de 20ste Eeuw te zien.

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/1001-vrouwen-de-20ste-eeuw
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BLIK VOORUIT
Zichtbaar en relevant, voor zoveel mogelijk mensen op 
verschillende plekken in de stad: dat is wat het Amsterdam 
Museum ook de komende jaren wil zijn. Dit doen we 
door programmering op bestaande en nieuwe locaties in 
verschillende stadsdelen, door partnerships met tal van 
organisaties en in ons ambitieuze verbouwingsplan voor 
de locatie Kalverstraat. De ambities voor de komende jaren 
zullen vorm krijgen in de Kunstenplanaanvraag voor de 
komende periode, die in 2019 zijn beslag zal krijgen. 

In 2019 zullen de plannen rondom de gewenste verbouwing 
van de locatie aan de Kalverstraat vastere vorm krijgen 
met de keuze voor een ontwerp dat uitgewerkt wordt in 
een Definitief Ontwerp en bestek. Daarnaast wordt het 
onderzoek naar een mogelijke nieuwe vestiging in Stadsdeel 
Nieuw-West verder voortgezet, krachtig gestimuleerd door 
Stadsdeel Nieuw-West, en werken we ook in verschillende 
stadsdelen samen met tal van partners. Variërend van 
culturele instellingen als Hermitage Amsterdam, Nieuwe 
Kerk, the Black Archives en het Nationaal Museum voor 
Wereldculturen tot organisaties als het Stadsarchief, CBK 
Zuid-Oost, OSCAM, Pakhuis de Zwijger, de UvA en de OBA.

Het Cromhouthuis wordt in 2019 heringericht en gepos-
itioneerd als ‘huis van verzamelaars’. Op deze manier voegt 
het Amsterdam Museum een nieuw hoofdstuk toe aan het 
verhaal van de stad  en is het museum in staat om een 
aantal bijzondere deelverzamelingen aan het publiek te 
tonen die doorgaans in de depots verborgen liggen.

Vanaf 2019, het Rembrandtjaar, vindt een grootschalige 
restauratie van De Nachtwacht plaats ‘op zaal’  in het 
Rijksmuseum. Het Amsterdam Museum is als beheerder 
van de stadscollectie - waartoe de Nachtwacht behoort - 
nauw betrokken bij de restauratie. 

Traditiegetrouw werkt het museum ook de komende jaren 
weer nauw samen met vele Amsterdammers, over wie het 
museum tenslotte gaat. Om de verhalen van de stad zo 
goed mogelijk te vertellen op een manier die past bij de 
plek, bij het publiek en bij deze tijd.

Judikje Kiers
Directeur-bestuurder

Onder grote mediabelangstelling werden op 16 oktober 2018 de plannen voor de restauratie van De Nachtwacht bekendgemaakt. 
Directeur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum (beheerder van de stadscollectie waar de Nachtwacht toe behoort) was daarbij 
aanwezig, met minister Ingrid van Engelshoven, directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum en burgemeester Femke Halsema.
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BEZOEKERS
In 2018 heeft het Amsterdam Museum op alle locaties bij elkaar in totaal 602.354 bezoekers 
ontvangen. Dat is meer dan het beoogde aantal van 482.500. Dit komt vooral door de 
zeer succesvolle gratis tentoonstelling ‘De Mooiste Stad, Amsterdam door de ogen van 
Eberhard van der Laan’ in de Amsterdam Galerij.

De locatie aan de Kalverstraat trok in totaal 337.057 bezoekers. 147.421 van deze bezoekers 
bezochten de Amsterdam Galerij in de periode dat de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad, 
Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan’ te zien was (17 juni – 4 november). 
189.636 mensen brachten een bezoek aan het museum, een lichte daling ten opzichte van 
2017. Deze daling vond met name plaats in de zomermaanden, waarbij we duidelijk het 
effect van het mooie zomerweer hebben gemerkt.

Het bezoekersaantal van Museum Willet-Holthuysen lag met 51.920 bezoekers boven het 
aantal van vorig jaar (50.816).

De tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw die het Amsterdam Museum voor het 
vierde jaar op rij in de Hermitage exploiteert, trok in 2018 totaal 167.318 bezoekers. Een lichte 
daling ten opzichte van vorig jaar. De afname is vooral te zien onder Museumkaarthouders, 
terwijl het aantal toeristen (en daarmee ook het aandeel betalende bezoekers) juist 
toenam. Dit is in lijn met de marketinginspanningen die hebben plaatsgevonden richting 
buitenlandse bezoekers. 

In 2018 brachten 38.629 mensen een bezoek aan het Cromhouthuis, een daling ten opzichte 
van vorig jaar toen het Cromhouthuis 46.000 bezoekers ontving. In 2017 was de expositie 
Geniaal getekend. Van Da Vinci tot Rembrandt.’, met tekeningen van grootmeesters uit 
de beeldende kunst, een uitschieter die dit jaar met ‘Wild! Tekeningen naar het leven’ niet 
kon worden geëvenaard. 

De gratis Modemuze-tentoonstelling in de centrale OBA trok dit jaar 7.631 bezoekers.
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Bezoek per locatie
Met ingang van 2018 is het Amsterdam Museum 
op al zijn locaties gratis toegankelijk voor kinderen. 
Hierdoor zien we een afname  van volbetalende 
bezoekers van 20% naar 18%. Ook leidt dit tot een 
kleine afname van bezoekers met een Museumkaart en 
I Amsterdamcard. Bij de tentoonstelling Hollanders van 
de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam zagen 
we daarnaast een afname van museumkaartbezoek 
ten gunste van bezoekers die een combiticket 
kochten. De combitickets vallen ook onder de 
categorie ‘diverse kortingen’. Die categorie nam door 
deze veranderingen toe van 22% naar 28%.

Deelnemers aan de opening van de tentoonstelling Modemuze@OBA: INNOVATION in de Centrale OBA op 17 mei 2018. 
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PROGRAMMA
Amsterdam Museum aan de Kalverstraat
Het Amsterdam Museum organiseerde in 2018 - naast de 
vaste exposities Amsterdam DNA en Het Kleine Weeshuis - 
diverse evenementen en tentoonstellingen. Amsterdamse 
kunst, geschiedenis én de actualiteit speelden daarin in 
wisselende samenstelling een belangrijke rol. 

In 2018 heeft de vaste opstelling van het Amsterdam 
Museum een make-over gehad. Nadat een deel van 
het museum bijna 3 maanden dicht is geweest konden 
bezoekers sinds medio juni Wereld - Stad bezoeken. 
Deze presentatie biedt een thematische verdieping na 
het bezoek aan Amsterdam DNA, en focust op de relatie 
tussen Amsterdam en de wereld. De tentoonstelling laat 
zien hoe de eeuwenlange en intensieve interactie tussen 
de stad, de delta en de wereld kenmerkend is voor 
de geschiedenis van Amsterdam. Actuele thema’s als 
globalisering, migratie en groei komen uitgebreid aan bod, 
en laten bezoekers reflecteren over de stad van vroeger, 
vandaag en van de toekomst. 

Tot half februari was de druk bezochte tentoonstelling 
Ferdinand Bol en Govert Flinck – Rembrandts 
Meesterleerlingen te zien in het Amsterdam Museum. 
Daarna volgde 50 jaar Paradiso. Hierin was te zoen hoe 
‘Cosmisch Ontspanningscentrum Paradiso’, dat in 1968 
zijn deuren opende aan de Weteringschans, uitgroeide 
tot het bekende poppodium. 

In juni werd de nieuwe vaste presentatie 
Wereld - Stad geopend.
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De zomermaanden stond in het teken 
van ‘De Mooiste Stad, Amsterdam 
door de ogen van Eberhard van der 
Laan’. Tot vlak voor zijn overlijden 
werkte burgemeester Eberhard van 
der Laan aan deze tentoonstelling 
over zijn geliefde stad. Met ruim 80 
foto’s en voorwerpen uit de collectie 
van het Amsterdam Museum en 
het Stadsarchief maakte Van der 
Laan duidelijk hoe Amsterdammers 
in het verleden omgingen met de 
uitdagingen die horen bij snelle groei 
en economische bloei. Hij hoopte 

hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Bij hoge 
uitzondering werd voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam Galerij beschikbaar 
gesteld.

In de zomer was ook werk te zien van Esther Meijer (Nieuw Jurk) en Bonne Reijn. Zij 
maakten in opdracht van het Amsterdam Museum en CBK Zuidoost de installatie Streetwear 
& Identiteit. Esther Meijer, bekend van haar modelabel Nieuw Jurk, maakte voor deze 
gelegenheid de installatie Future Icons. Van ontwerper Bonne Reijn was een groot aantal 
Bonne Suits te zien, waarvan het Amsterdam Museum er twee heeft aangekocht voor 
de collectie. Beide kunstenaars maken duidelijk welke belangrijke rol kleding speelt bij het 
vormgeven van identiteit innen de hedendaagse jeugdcultuur. 

In het najaar werd 1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw geopend. Deze tentoonstelling werd mede-
samengesteld door historica Els Kloek, auteur van 
het gelijknamige boek. De verzameling van 1001 
vrouwenlevens zet de 20ste eeuw in een ander, 
completer licht en biedt een fascinerend beeld van 
de lange weg van emancipatie en roldoorbreking die 
vrouwen hebben afgelegd. Hun levensverhalen en 
prestaties maken de diversiteit en de kracht van al 
deze vrouwen zichtbaar.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op 3 oktober 
de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’. Op de foto 

links auteur Els Kloek en geheel rechts vormgever Irma Boom 
van het gelijknamige boek.

Streetwear & Identiteit, zomer 2018
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Cromhouthuis
In het Cromhouthuis was in 2018 Wild! Tekeningen 
naar het leven te zien. Deze  tentoonstelling omvatte  
prachtige dierstudies van onder anderen Paulus 
Potter, Albert Cuyp, Samuel van Hoogstraten, 
Hendrick Goltzius en Cornelis Saftleven. Hun 
tekeningen kwamen terecht in de collecties van 
voorname Amsterdamse verzamelaars zoals Carel 
Joseph Fodor (1803-1860) en Abraham Willet (1825-
1888). Zij schonken hun collecties na hun overlijden 
aan de stad Amsterdam. Het Cromhouthuis, het 
huis van verzamelaars, is voor het Amsterdam de 
uitgelezen plek om dergelijke deelcollecties aan het 
publiek te tonen.

Museum Willet-Holthuysen
Museum Willet-Holthuysen stond eind van het 
jaar weer geheel in teken van kerst. Ook dit jaar 
trokken het in historische kerstsfeer gedecoreerde 
woonhuis en de speciale activiteiten weer veel extra 
bezoekers.

Er werden ondermeer afternoon-tea’s georganiseerd 
waarbij Meesterpatissier Cees Holtkamp vertelde 
over de oorsprong en receptuur van de zoetigheden 
van zijn hand, die ook ruim honderd jaar geleden al 
geserveerd werden bij de thee.

Tijdens de Museumnacht op 3 november was 
Museum Willet-Holthuysen onderdeel van een 
speciale route in Nederlandse gebarentaal, die 
Museumnacht Amsterdam samen met Musea in 
Gebaren organiseerde. Elke route eindigde met een 
mini-rondleiding en een gebarencafé in Museum 
Willet-Holthuysen.
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Hollanders van de Gouden Eeuw – Hermitage Amsterdam
In de Hermitage Amsterdam is sinds 2014 ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ te zien. 
Deze tentoonstelling van het Amsterdam Museum omvat onder meer dertig reusachtige 
groepsportretten uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. 
Samen met Founders Carbon Network (fCN) organiseert het Amsterdam Museum 
jaarlijks evenementen waarbij de leden van het business-netwerk in de voetsporen van 
de zeventiende-eeuwse schutters treden door hun betrokkenheid aan de economie en 
maatschappij te tonen. Dankzij donaties van de fCN-leden kunnen educatieprojecten van 
het Amsterdam Museum gerealiseerd worden. Hun verbondenheid met de maatschappij en 
de stad wordt beloond met een eigentijds groepsportret waarbij de ondernemers afgebeeld 
worden als moderne schutters en regenten. In 2018 zijn in totaal vijfenvijftig hedendaagse 
weldoeners gefotografeerd. Op 13 december werden de groepsportretten feestelijk 
onthuld in de Amsterdam Vleugel van de Hermitage Amsterdam.
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NETWERKMUSEUM
Ook in 2018 was het Amsterdam Museum actief op verschillende plekken buiten ons 
museum, zowel in het centrum als in verschillende stadsdelen buiten het centrum.

Black Archives
In 2017 is het Amsterdam Museum een samenwerking aangegaan met The Black Archives. 
The Black Archives bevindt zich in het pand van Vereniging Ons Suriname in Amsterdam 
Oost, en is  opgericht als plek waar mensen terecht kunnen voor inspirerende gesprekken, 
inhoudelijke activiteiten en publicaties vanuit zwarte en andere perspectieven die elders 
vaak onderbelicht blijven. De samenwerking resulteerde onder meer in een tentoonstelling 
- met derde partner New Urban Collective-  die te zien was van 25 november 2017 t/m 25 
februari 2018. Er werden nooit eerder vertoonde archiefmaterialen getoond, en bezoekers 
konden kennismaken met de gedeelde geschiedenis van Nederlanders met diverse 
culturele achtergronden.

Modemuze
Na de succesvolle eerste editie in de OBA in 2017, organiseerde Modemuze wederom een 
tentoonstelling met een uitgebreid evenementenprogramma in de Centrale OBA. Dit jaar 
was ‘innovatie in de mode’ het centrale thema. De tentoonstelling was te zien van 18 mei 
t/m 2 september. 

OSCAM
In 2018 is het Amsterdam Museum vaste samenwerkingspartner geworden van OSCAM: 
de Open Space Contemporary Art Museum in Ganzenhoef (Stadsdeel Zuid-Oost). Daar 
waren in 2018 totaal 6 tentoonstellingen te zien, waarvan er 4 mede door het Amsterdam 

Museum zijn georganiseerd. Met name de tentoonstelling ‘Hollandse Meesters her-zien’ 
trok veel belangstelling. Hierin werden zwarte inwoners van Amsterdam in de Gouden 
Eeuw voor het voetlicht gebracht, die in de kunst(geschiedenis) niet of slechts als bijfiguur 
zijn afgebeeld. Prominente Nederlanders, onder wie politica Sylvana Simons en acteur/ 
kunstenaar José Montoya, lieten zich voor dit doel portretteren.

Vrouwen van Nieuw-West
Het Amsterdam Museum is op verzoek van Stadsdeel Nieuw-West gestart met 
programmeren in het grootste stadsdeel van Amsterdam. Hierbij werkt het museum 
nauw samen met inwoners en organisaties uit het stadsdeel, om ervoor te zorgen dat 
het aanbod van het museum goed aansluit bij de behoeften van de bewoners. Dit als 
onderdeel van het onderzoek naar een mogelijke nieuwe vestiging van het Amsterdam 
Museum in Nieuw-West.

Samen met Pakhuis de Zwijger is een programma ontwikkeld voor de periode december 
2018 – juni 2019 voor, door en over vrouwen van Nieuw-West. Dit programma komt tot 
stand in nauwe samenwerking met vrouwen(organisaties) uit het stadsdeel en zet de 
vrouwen uit Nieuw-West in de schijnwerpers. Zij zijn - vaak op de achtergrond-  bijzonder 
actief in het stadsdeel en vervullen belangrijke verbindende rollen. In dit project worden 
de vrouwen en hun activiteiten onder de aandacht gebracht. Door middel van workshops 
en tentoonstellingen worden verbindingen gelegd tussen de vrouwen(organisaties) 
onderling, en uiteraard ook met de rest van het stadsdeel, de stad en het land. Op 18 
december vond de kick-off van het project plaats in de OBA Slotermeer.

The Black Archives OSCAM Vrouwen van Nieuw-West
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EDUCATIE 
Het Amsterdam Museum heeft in 2018 op alle locaties samen 12.645 leerlingen 
ontvangen. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 11.794 scholieren het 
museum bezochten

Tegelijk met de opening van de nieuwe vaste presentatie Wereld - Stad in juni, werd 
ook het bijbehorende Stadslab geopend. Dit is een educatieve ruimte waarin kinderen 
aan de slag gaan met hun Amsterdam en hun wereld. Ze horen en zien de (historische) 
verhalen en vullen deze aan met hun eigen verhalen, wensen en dromen. Een selectie 
van hun meningen en ontwerpen worden tentoongesteld in het Stadslab. Het Stadslab 
is zowel geschikt en interessant voor scholen als voor individuele bezoekers van 
alle leeftijden. Sinds de opening in juni tot en met december hebben 34 klassen het 
programma in het Stadslab geboekt.

In juni 2018 is ook het digitale onderwijsprogramma Groeistad gelanceerd. Het hoofddoel 
van Groeistad is om leerlingen uit het basisonderwijs in aanraking te laten komen met 
en te enthousiasmeren voor kunst en erfgoed in hun eigen buurt, afgestemd op leeftijd 
en niveau. Basis van het programma is een digitale kaart van Amsterdam gevuld met 
informatie over kunst, monumenten, museale voorwerpen, architectuur, archeologische 
vondsten en verhalen uit en over de buurt. Bijzonder is dat er ook historische kaarten 
van Amsterdam over de huidige plattegrond geplaatst kunnen worden. Zo kunnen 
leerlingen zien hoe de stad er vroeger uit zag en hoe Amsterdam in de loop der tijd 
is ontwikkeld. Groeistad is ontwikkeld in samenwerking met van Architectuurcentrum 
Amsterdam, Monumenten en Archeologie, Stadsarchief en CBK Zuidoost. Groeistad 
maakt ook deel uit van het Stadslab, zodat ook bezoekers aan het Amsterdam Museum 
hun visie op en verhalen over de stad  kunnen delen op dit platform.

Het Amsterdam Museum neemt het voortouw door een doorgaande Leerlijn Erfgoed 
en identiteit te ontwikkelen met partners in de stad. Dit vanuit de overtuiging dat 
door de geschiedenis en identiteit van Amsterdam tot leven te brengen, er meer zorg 
en begrip voor de stad ontstaat, én meer wederzijds begrip van inwoners onderling. 
Het Amsterdam Museum zal de komende jaren uitgroeien tot netwerkmuseum; de 
doorgaande leerlijn sluit naadloos aan op deze ontwikkeling. In de doorgaande leerlijn 
erfgoed en identiteit gaat het niet alleen om de geschiedenis van de stad, maar ook 
over de erfenis van deze geschiedenis vandaag de dag. De (geschiedenis van) de eigen 
omgeving speelt een grote rol. Er wordt aansluiting gezocht bij het project Gedeelde 
Geschiedenis. Beoogde resultaten van de leerlijn zijn: kennisvergroting van de stad, 
verbinding tussen leerlingen en de ontwikkeling van tools en skills om over identiteit 
uit te wisselen. De leerlijn wordt in dialoog met instellingen ontwikkeld. Gezien het 
onderwerp is een diverse en verspreide samenstelling van de betrokken instellingen 
van groot belang. Naast musea, zullen dat cultuurhuizen en bibliotheekvestigingen in 
de gehele stad zijn. Dit zijn locaties dichtbij de scholen, zodat de eigen omgeving het 
vertrekpunt is voor het nadenken over actuele en historische sociaal-maatschappelijke 
en stadsontwikkelingen. Uitrol van de leerlijn zal plaatsvinden in 2020.

Leerlingen bezoeken het nieuwe Stadslab van het Amsterdam Museum.
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E-CULTUUR
In 2018 heeft het Amsterdam Museum weer meerdere 
activiteiten op het internet ontwikkeld. Alle foto’s van 
de collectie en ook de reportagefoto’s werden op de 
hart.amsterdam website doorzoekbaar gemaakt. De 
beelden kunnen daar in meerdere resoluties worden 
gedownload en mogen hergebruikt worden. Voor 
achtergrond informatie werd een themasite Collectie 
Amsterdam Museum ingericht waar artikelen en blogs 
over aanwinsten, bruiklenen, de geschiedenis van de 
collectie, etc. zijn te lezen.

Om het publiek deel uit te laten maken van het 
museumwerk achter de schermen hebben we de 
themasite Amsterdam Museum @work ingericht voor 
we iedereen die geïnteresseerd is in het museumvak uit 
om met ons mee te kijken en te reageren. Verder werden 
onder meer verhalen op het Geheugen van Amsterdam 
verzameld bij de tentoonstelling ‘50 jaar Paradiso’. Bij 
de tentoonstellingen ‘De mooiste stad. Amsterdam door 
de ogen van Eberhard van der Laan’, ‘Wild. Tekeningen 
naar het leven’ en ‘Amsterdamse munten en penningen’ 
werden op hart.amsterdam verdiepende blog’s 
aangeboden. De ontwikkelingen rond het huis en de 
collectie van Willet-Holthuysen konden worden gevolgd 
via de blog op www.willetholthuysen.nl. 

Via de Biografie van Amsterdam presenteerden we 
voor het tiende jaar op een rij minidocumentaires van 
studenten van de masteropleiding Publieksgeschiedenis 
van de UvA. In de tentoonstelling ‘De Mooiste Stad’ 
konden bezoekers met een webapplicatie waarin 
stellingen over de ontwikkeling van de stad waren 
opgenomen, hun mening hierover geven.

Het Amsterdam Museum was één van de zes partners 
in het project Adamlink, waarin Amsterdamse 
erfgoedcollecties met Linked Open Data beter kunnen 
worden verbonden. Eén van de resultaten is de website 
Reis door de tijd waar men per metrostation door het 
Amsterdamse cultureel erfgoed kan reizen. Adamlink 
is een project van Stichting Adamnet (samenwerkende 
Amsterdamse bibliotheken). Het project wordt financieel 
mogelijk gemaakt door Stichting Pica.

Groeistad laat leerlingen uit het basisonderwijs 
kennismaken met en enthousiasmeren voor 
kunst en erfgoed in hun eigen buurt.
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COLLECTIE
De restauratie van ‘De overlieden van de Handboogdoelen’ van Bartholomeus van der 
Helst uit 1653 stond centraal in de Special Exhibition op de TEFAF in Maastricht in maart. 
De restauratie was toen nog in volle gang en de restaurator werkte ook in de stand hieraan 
door. Het zestiende-eeuws pronkzilver van de schutterij dat op het schilderij is afgebeeld, 
is bewaard gebleven en werd naast het schilderij tentoongesteld. Verder hingen er vijf 
grote groepsportretten die in de afgelopen twintig jaar zijn gerestaureerd en werd aan 
de hand van beeldmateriaal uitgelegd wat tijdens de restauraties is ontdekt. Het publiek 
kon vragen stellen aan de restaurator en museummedewerkers. De restauratie van het 
schilderij van Van der Helst zal in 2019 worden afgerond en een vervolg presentatie over 
dit grote restauratieproject staat gepland. 

Ook dit jaar werd de collectie uitgebreid met aankopen, schenkingen, legaten en 
langdurig bruiklenen. De heer en mevrouw Ott-Beumer schonken een 17-de eeuws beeld 
van Hercules door de vervaardiger van onze reus Goliath Albert Jansz Vinckenbrink. Van 
de familie Bonebakker ontvingen we een prachtige collectie familieportretten en andere 
objecten uit deze familie in langdurig bruikleen. 

Samen met verzamelaars uit de schouwtafels van het Genootschap Amsterdam Museum 
zijn onderdelen van de keramiekcollectie, de numismatische collectie en de papiercollectie 
bekeken en onderzocht. Leden van de schouwtafel textiel schreven mee aan een nieuw 
collectieboekje over de historische onderkleding in de collectie.

In het voorjaar was er een werkgroep met studenten van de studie Kunstgeschiedenis van 
de Vrije Universiteit die grafiek uit de collectie Willet-Holthuysen hebben onderzocht. In 
het najaar onderzochten studenten van de Universiteit Amsterdam vroege tekeningen uit 
de collectie Fodor. Het bruikleenverkeer aan tentoonstel lingen in binnen- en buitenland 
is in 2018 weer wat gegroeid. Objecten van het Amsterdam Museum waren te zien in 
belangrijke tentoonstellingen als Kwab in het Rijksmuseum en de Max Liebermann 
expositie in het Gemeentemuseum Den Haag. De tekening van Leonardo da Vinci was aan 
de grote Leonardo tekeningen tentoonstelling in Teylers Museum uitge leend. In Denver 
was een tekening van Rembrandt te zien. 

Voor het pand op de Prins Hendrikkade 42 heeft de Gemeente Amsterdam het 
oorspronkelijk interieur in bruikleen aan gevraagd om het daar in de loop van 2019 in een 
van de kamers terug te plaatsen. De voorbereidende restauratie werkzaamheden zijn in 
de zomer van 2018 begonnen.

pp   Presentatie van de restauratie van ‘De overlieden van 
de Handboogdoelen’ van Bartholomeus van der Helst op de 
TEFAF in Maastricht.

p       Leonardo da Vinci, Kop van een grimmig kijkende 
grijsaard met rechterarm, 1495 - 1497

u      Albert Jansz Vinckenbrinck, Rustende Hercules met 
knots, 1640 - 1660
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Voor de nieuwe vaste opstelling Wereld - stad werden een kunstwerk van Iswanto Hartono 
en een bijzondere jurk van Kasper Jongejan aangekocht en zijn veel voorwerpen uit 
de collectie geselecteerd, waarvan enkelen ook zijn gerestaureerd. Zo werd het model 
voor de voorgevel van het stadhuis op de Dam door Artus Quellinus schoongemaakt en 
gerestaureerd.

Voor de tentoonstelling ‘De mooiste stad, Amsterdam door de ogen van Eberhard van der 
Laan’ bezocht burgemeester Eberhard van der Laan het Collectiecentrum in Amsterdam 
Noord en selecteerde hij voorwerpen waarmee hij zijn verhaal over Amsterdam kon 
vertellen. Andere bezoekers aan het depot waren onderzoekers, groepen studenten 
en museumcollega’s. Voor groepen werden rondleidingen door het Collectiecentrum 
georganiseerd.
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100% WELKOM
Het Amsterdam Museum is er voor alle Amsterdammers en wil daarom zo optimaal 
mogelijk toegankelijk zijn. Niet iedereen zal komen, maar het museum wil dat iedereen 
die komt, zich welkom voelt.  Ook voor mensen die niet vanzelfsprekend met het reguliere 
aanbod mee kunnen doen. Daarvoor is 100 % Welkom. 2018 was het eerste jaar waarin 
elke tweede zondag van de maand aanbod was voor deelnemers doof, slechthorend, blind 
of slechtziend zijn.

Drie dove museumgidsen zijn speciaal opgeleid om een rondleiding te kunnen geven in 
NGT (Nederlandse Gebarentaal). Een stemtolk is daarbij aanwezig, zodat een gezellig 
uitstapje is samen met familie en vrienden. Voor de doelgroep slechthorende gaat alleen 
een schrijftolk mee. Zij schrijft alles wat de museumdocent zegt direct op. De deelnemers 
lezen ter plaatse de tekst op tablets.

In samenwerking met een externe specialist van Oogtours is een multizintuiglijke rondleiding 
ontwikkeld. Met een tas vol geurpotjes, stoffen die mogen worden aangeraakt, en een 
tablet met muziek en foto’s van voorwerpen die uitvergroot en extra contrastrijk kunnen 
wordenweergegeven, gaat de speciaal getrainde museumdocent door het museum. En 
alleen deze doelgroep mag een enkel object op zaal aanraken. 

NEW NARRATIVES
De New Narratives Tours waren ook in 2018 succesvol, zowel inhoudelijk als qua 
bezoekersaantallen. Gasten van buiten het museum wordt gevraagd om een rondleiding 
te geven in het museum. Zij worden uitgenodigd hun persoonlijke –en eventueel kritische- 
visie te geven op het museum en de tentoonstellingen. Deze tours dragen ertoe bij dat er 
in het museum verschillende perspectieven aan het woord komen en bieden vaak nieuwe 
inzichten, zowel voor bezoekers als medewerkers. De New Narratives Tours werden in 
2018 gegeven door Jörgen Tjon A Fong (oprichter van Urban Myth) Sander Terphuis en 
Ester Wieberdink, Griselda Molemans, Mylo Freeman, Kimberly Willems, Usha Marhé en 
Marga Weimans.

PRIDE 2018
Van 28 juli tot en met 5 augustus vond op de binnenplaats van het Amsterdam 
Museum de derde editie van COC’s Shakespeare Club plaats. Het thema van dit jaar 
was "sharing stories, exploring identity" – het verkennen van identiteit binnen de super 
diverse LHBTIQ+gemeenschap. Tijdens de Pride-week presenteerden verschillende 
LHBTIQ+organisaties en -bondgenoten rondom het thema een divers programma. 
Iedereen was welkom: leden van de LHBTIQ+gemeenschap en (andere museum-)
bezoekers uit binnen- en buitenland. Er waren museumrondleidingen, presentaties, 
netwerkbijeenkomsten, forums, paneldiscussies en workshops. Ook gedurende de rest 
van het jaar werden  in het Amsterdam Museum  regelmatig activiteiten georganiseerd 
met LHBTIQ+organisaties.   
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Het Amsterdam Museum maakt deel uit van de Amsterdam Heritage Museums (AHM). 
Deze musea willen de geschiedenis van Amsterdam tot leven wekken, inzicht geven in 
de identiteit van de stad en bewoners en bezoekers uitdagen hun relatie tot de stad te 
verdiepen. In de periode 2017 tot en met 2020 blijft dit samenwerkingsverband bestaan 
uit drie onafhankelijke museale stichtingen: Amsterdam Museum, Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder en het Bijbels Museum. Ondanks het wegvallen van subsidie uit het kunstenplan 
van partner Het Bijbels Museum bleef dit museum ook in 2018 verbonden in de backoffice, 
zodat de bereikte efficiency in de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.
 
Op inhoudelijk gebied blijven er twee partners over in de AHM: Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder en het Amsterdam Museum. De inhoudelijke samenwerking richt zich met name 
op educatie en het project Voices of Tolerance dat zich in Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder afspeelt. Voices of Tolerance is een onderwijsprogramma voor leerlingen van het 
VMBO, dat in 2018 voor het derde jaar op rij heeft plaatsgevonden. Jaarlijks hoogtepunt 
is de viering van de Dag van de Tolerantie op 16 november.

SAMENWERKING AMSTERDAM HERITAGE MUSEUMS CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Het Amsterdam Museum stelt zich ten doel de maatschappelijke activiteiten te combineren 
met cultureel ondernemerschap. De ontwikkeling van de Hollanders van de Gouden 
Eeuw in de Hermitage is een uniek voorbeeld van dit cultureel ondernemerschap. Deze 
tentoonstelling draagt bij aan de doelstellingen van het museum om zoveel mogelijk 
collectie, op optimale wijze, buiten de depots te laten zien voor publiek. 

Het eigen inkomstenpercentage is afgelopen jaar uitgekomen op 39,6%. Dit is iets hoger 
dan vorig jaar (38,8%). We voldoen ruim aan de eigen inkomstennorm van 25% die door 
de Gemeente Amsterdam verplicht is gesteld.
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ORGANISATIE
Nadat in 2017 de nieuwe structuur is vastgelegd, is in 2018 is voortgegaan met de 
herordening van de organisatie. In plaats van 12 teams, telt de organisatie nu 3 afdelingen: 
Museale Zaken en Pro gram mering, Bedrijfsvoering en Com   mer ciële Zaken aangevuld 
door een Projectenbureau. Alle medewerkers (en teams) zijn in 2018 in één van de drie 
nieuwe afdelingen geplaatst. Dit traject vond plaats in nauwe samenwerking met de 
ondernemingsraad van het Amster dam Museum en is in december afgerond met een 
positief advies van de O.R..

Voices of Tolerance in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
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Groeistad (2017)
Stichting Zabawas

Wereld - Stad
Mondriaan Fonds
Samenwerkende Maritieme Fondsen
VSB Fonds
Stichting Zabawas

1001 Vrouwen in de 20e eeuw
Mondriaan Fonds
Stichting Fonds A.H. Martens van 
Sevenhoven
Wilhelmina Drucker Fundatie
Catharina Halkes Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Modemuze. Het publiek als muze
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds 

Inspiratie voor de maker - mode 
educatieprogramma voor mbo-ers
Fonds 21

De Mooiste Stad, Amsterdam door de 
ogen van Eberhard van der Laan
AT5
Gemeente Amsterdam
JCDecaux
GVB
I Amsterdam
HEMUBO
Rabobank 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Holland
Kennedy van der Laan
Het Parool
AFC Ajax 
De Nederlandsche Bank
Stichting Drs. C. van Zadelhoff Fonds
Stadsarchief Amsterdam
Amsterdam & CO/Rabobank
Diverse particuliere donateurs

Fashion Statements (2019)
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Diverse particuliere donaties via:
Amsterdam City Circle
FCN Carbon Network
Burgerportretten
en diverse fondsen en particuliere 
donateurs die ongenoemd wensen te 
blijven.

FONDSEN EN SPONSOREN 2018
Het Amsterdam Museum wordt structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam 
en de BankGiro Loterij. Daarnaast zijn we dankbaar voor de bijdragen van diverse 
organisaties, fondsen en particulieren voor onze projecten en tentoonstellingen:

Alle foto’s zijn gemaakt door Monique Vermeulen (Amsterdam Museum), behalve: omslag, p. 21 en 23 Caro Bonink, p. 7 Kim 

Koopman, p. 9 Daisy von Dutch / MAFB, p. 10, 16 en 26 Joël Frijhoff, p.13  Sebastiaan ter Burg, p.18 New Urban Collective / 

Maartje Strijbis, p.19 OSCAM en Yvonne Brandwijk, p.25 TEFAF, p. 28 Henk Rougoor, p. 30 Isabel Jansen.

50 jaar Paradiso.

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/50-jaar-paradiso



