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Afbeelding voorzijde: Ruud Gullit 

geportretteerd als Jacob Rühle door 

Humberto Tan. Jacob Rühle (1751-1828) 

was de zoon van de WIC-medewerker 

en slavenhandelaar Anthony Rühle en de 

Afrikaanse vrouw Jaba Botri. Vanaf 1798 

woonde de schatrijke Jacob in Amsterdam 

waar hij zeer succesvol het familiebedrijf 

leidde. Net als Rühle is Ruud Gullit het kind 

van een witte en een zwarte ouder. De foto 

maakt deel uit van het project Hollandse 

Meesters Her-zien (zie pagina 15).
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INLEIDING
2019 was een buitengewoon dynamisch 
jaar voor het Amsterdam Museum, 
zowel voor als achter de schermen. We 
waren in veel verschillende stadsdelen 
zichtbaar en actief, en met succes: 
via onze projecten leren steeds meer 
Amsterdammers en bezoekers het 
museum, de stad en elkaar kennen.

De meeste bekendheid kregen we dit 
jaar echter door onze keuze om de term 
‘Gouden Eeuw’ niet meer gebruiken 
om de periode van de 17e  eeuw aan te 
duiden. Deze beslissing was voor ons 
een logische stap in een langlopend 
traject waarin we als museum actief 
op zoek zijn naar onderbelichte 
verhalen en blinde vlekken in onze 
collectie en presentaties. Het 
Amsterdam Museum biedt ruimte 
aan verschillende perspectieven op 
erfgoed, de geschiedenis en de stad; 
ideaal gezien herkent iedere bezoeker 
– Amsterdammer of gast in de stad 
– iets van zichzelf in ons museum en 
voelt ieder zich welkom, betrokken 
en erkend. Ruimte geven aan nog 
onvertelde verhalen vraagt openheid 
en nieuwsgierigheid, naar de ander én 
naar het eigen – vaak zo vertrouwde 
– perspectief. En vanuit die houding 
namen we ook het gebruik van de term 
‘Gouden Eeuw’ onder de loep. Ja, er 
bestaat zeker een gouden eeuw van 
de Hollandse schilderkunst, of van de 
Amsterdamse stedenbouw, maar als 
synoniem voor de periode van de 17de 
eeuw is de term sterk gekoppeld aan 
nationale trots en positieve associaties 
zoals voorspoed, vrede, weelde en 
wereldhandel. 

Ontwerper Bas Kosters geeft een rondleiding tijdens één van de After Hours avondopenstellingen die in de zomer zijn georganiseerd.
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Dat de historische werkelijkheid in 
deze periode ook armoede, oorlog, 
dwangarbeid en mensenhandel kende 
is zeker bekend maar deze verhalen 
worden nog te weinig verteld. Met onze 
beslissing de term ‘Gouden Eeuw’ niet 
meer te gebruiken als synoniem voor 
de 17e eeuw geven we ruimte aan alle 
verhalen: kritisch en open, nieuwsgierig 
en gelijkwaardig. Dat schuurt soms. Een 
bewuste keuze, passend bij onze rol als 
stadsmuseum: agenderend en actief 
betrokken bij de thema’s van de stad, 
tijd en maatschappij.

Dergelijke verhalen kregen ook 
de ruimte in onze projecten in 
Amsterdam Nieuw-West, waar we op 
tal van plekken samen met bewoners 
presentaties maakten. Op onze 
verschillende vaste en tijdelijke locaties 
organiseerden we tentoonstellingen 
met collectie van de stad, en lieten 
hedendaagse makers reflecteren op de 
collectie en tradities uit het verleden. 
Ons museum was actief in tal van 
lokale, nationale en internationale 
netwerken en onderzoeksgroepen, 
zoals het Netwerk Slavernijverleden. 
Met de aanstelling van artistiek 
directeur Margriet Schavemaker en 
haar benoeming tot hoogleraar Media 
en Kunst in de Museale Praktijk aan de 
Universiteit van Amsterdam in 2019, 
zetten we een belangrijke stap om het 
museum scherper lokaal, nationaal en 
internationaal te profileren.

Achter de schermen hebben we 
samen met de gemeente Amsterdam 
het fundament gelegd voor het 
nieuwe Amsterdam Museum. We zijn 
voornemens om in 2025 een geheel 
gerenoveerd museum te heropenen 
op onze huidige locatie aan de 
Kalverstraat. Met Neutelings Riedijk 
Architecten is in 2019 het Voorlopig

Ontwerp gereedgekomen, en we zijn 
gestart met het inrichten van een 
projectorganisatie. Tot slot hebben we 
ook inhoudelijk belangrijke stappen 
gezet in 2019: de museale visie voor 
het nieuwe Amsterdam Museum én 
het Ondernemingsplan 2021-2024 zijn 
ontwikkeld. Hierin zetten we de lijn 
voort om in de hele stad (en ook in de 
Metropool Regio Amsterdam) zichtbaar 
en relevant te zijn voor iedereen die 
zich verbonden voelt met Amsterdam.

Veel dank aan onze bezoekers, 
collega’s, partners en financiers voor 
alle inzet, steun en samenwerking. 
Ik kijk ernaar uit om samen voort te 
gaan op de ingezette koers en onze 
ambitieuze plannen in de komende 
jaren te realiseren. 

Judikje Kiers directeur - bestuurder
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De fototentoonstelling Vrouwen van 
Nieuw-West was op tal van plekken in de 
stad te zien, zoals aan de oever van de 
Sloterplas.
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BEZOEKERS
Het Amsterdam Museum heeft een groot aantal activiteiten georganiseerd in 2019, die 
verder in dit hoofdstuk worden toegelicht. Hoewel de impact die de programmering heeft 
zich niet altijd laat meten in bezoekersaantallen, geven de getallen een interessant inzicht 
in de ontwikkeling van het Amsterdam Museum, dat op verschillende locaties actief is en 
zowel betalende bezoekers ontvangt als gratis toegankelijke programmering ontwikkelt.

Het Amsterdam Museum heeft op de hoofdlocatie aan de Kalverstraat in 2019 170.866 
bezoekers getrokken. Inclusief de andere locaties en de Amsterdam Galerij komen we 
uit op 888.062 bezoekers. Met de grote tentoonstellingen in het Amsterdam Museum 
(Fashion Statements en Opslaan Als…Hoe verzamel je de stad?) werkten we met diverse 
gastconservatoren en combineerden we historische en actuele collectie van het Amsterdam 
Museum met bijzondere bruiklenen. Beide tentoonstellingen waren van belang voor de 
zichtbaarheid van de rijke en veelzijdige collectie van het museum en voor de visie op 
ons nieuwe verzamelbeleid – dat ook op de stad van nu gericht is - maar trokken minder 
bezoekers dan begroot. Gedurende het jaar zijn enerzijds de marketinginspanningen 
vergroot, en hebben we anderzijds diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat de 
tegenvallende inkomsten niet tot een nadelig resultaat in de jaarrekening zouden leiden.

De Amsterdam Galerij heeft 473.305 bezoekers getrokken. Dat zijn er ruim 200.000 meer 
dan in 2018, wat vooral te verklaren valt doordat de toegankelijkheid in dat jaar beperkter 
was in verband met de tentoonstelling De Mooiste Stad die we in 2018 in de Galerij 
organiseerden. Die tentoonstelling was door zijn ruimtelijke vormgeving niet toegankelijk 
voor groepen, en tijdens de op- en afbouw van de expositie was de Galerij enkele weken 
gesloten. In 2019 was de Amsterdam Galerij evenals het Amsterdam Museum voor het eerst 
365 dagen toegankelijk voor publiek.

In Museum Willet-Holthuysen hebben we 45.197 bezoekers ontvangen. Iets minder dan 
voorgaande jaren. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door heel goed weer 
met Pasen, heel slecht weer bij de Open Tuinen Dagen en het feit dat we niet hebben 
deelgenomen aan de Museumnacht. Het betreft vooral minder niet-betalende bezoekers.

AM

Cromhouthuis

Galerij

Willet-Holthuysen

Hermitage
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Het bleek minder makkelijk dan gedacht om extra 
bezoek te realiseren bij het Cromhouthuis. De gewenste 
stijging ten opzichte van 2018 bleek daardoor niet 
haalbaar. Uiteindelijk is het aantal bezoekers op 34.942 
uitgekomen.

Bij onze tentoonstelling Groepsportretten van de 17e 
Eeuw (voorheen Hollanders van de Gouden Eeuw/
Portrait Gallery of the Golden Age) in de Hermitage 
Amsterdam zagen we aanvankelijk een daling van de 
bezoekersaantallen. Dit kwam mede doordat op dat 
moment een minder goed lopende tentoonstelling in de 
andere vleugel van de Hermitage te zien was, wat direct 
effect heeft op onze bezoekcijfers. Vanaf september    
in onze tentoonstelling de presentatie Hollandse 
Meesters Her-zien te zien. In combinatie met een nieuwe 
tentoonstelling in de Hermitage-vleugel heeft dit geleid 
tot stijgende bezoekersaantallen. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in 150.667 bezoekers. 

Met onze activiteiten in Nieuw-West rondom het 
project de Vrouwen van Nieuw-West hebben we 13.085 
bezoekers bereikt. Dit is een prima resultaat, gezien 
het feit dat dit vooral activiteiten betreft die zich veelal 
afspelen op kleine schaal: in buurthuizen en bibliotheken 
met een enorme betrokkenheid van bewoners en 
bezoekers.
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PROGRAMMA
1001 vrouwen in de 20e eeuw
Tot en met 10 maart was ‘1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw’ te zien, een tentoonstelling over krachtige en 
inspirerende vrouwen die leefden in de vorige eeuw. 

De tentoonstelling werd samengesteld door Els Kloek, 
auteur van het gelijknamige boek. De gerenommeerde 
en veel gelauwerde ontwerper Irma Boom tekende voor 
het ontwerp van zowel het boek als de tentoonstelling. 
Bezoekers maakten in de tentoonstelling kennis met 
de bijzondere levensverhalen van bijna 200 bekende 
en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen 
manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste 
eeuw. De veelheid aan verhalen gaf een verrassende 

kijk op de recente Nederlandse 
geschiedenis. Al lag de nadruk 
in de tentoonstelling op het 
verleden, de tentoonstelling was 
uiterst actueel: ook vandaag 
de dag zijn mogelijkheden en 
hindernissen voor vrouwen 
immers onderwerp van gesprek. 
In de audiotour kwamen bekende 
Nederlanders van nu aan het 
woord, zoals oud-nieuwslezer 
Noraly Beyer, schrijver/filosoof 
Maxim Februari en voetballer 
Tessel Middag.

In juni werd de nieuwe vaste presentatie 
Wereld - Stad geopend.
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Parallel aan deze tentoonstelling werd de fotopresentatie Gewoon Stoer geopend. In 
deze expositie stonden 80 vrouwen van nu met een bijzonder levensverhaal centraal. 
Fotograaf Sacha de Boer legde hun kracht vast in een serie unieke portretten – als een 
hulde aan álle vrouwen die kleine of grote dromen waarmaken. Met deze ode vierde 
vrouwentijdschrift Margriet haar 80ste verjaardag in ons museum.

Fasion Statements
In de zomer van 2019 stond het Amsterdam 
Museum in het teken van mode als 
communicatiemiddel door de eeuwen heen. Mode 
geeft uiting aan onze identiteit, wat we belangrijk 
vinden of waar we voor staan. De kleding die we 
dragen onthult iets over onze persoonlijkheid. 
In de tentoonstelling Fashion Statements zetten 
zes toonaangevende hedendaagse ontwerpers 
hun creaties naast én tegenover onze historische 
collectie met mode uit de achttiende en 
negentiende eeuw. Het is een dialoog tussen 
het heden en verleden; een uitwisseling van 
statements. Bezoekers werden geprikkeld na te 
denken over de vraag welke statements mensen 
vroeger maakten met hun kleding en hoe we dat 
vandaag de dag doen. 
 

tekst over foto

Marian Duff, gastcurator van Fashion Statements.

Fototentoonstellng Gewoon Stoer
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De deelnemende ontwerpers waren Ninamounah, 
Bas Kosters, Art Comes First, Karim Adduchi, 
Marga Weimans en de oprichters van Patta. De 
tentoonstelling werd samengesteld door gastcurator 
Marian Duff (tevens oprichter en directeur van 
OSCAM in Amsterdam Zuidoost) en was te zien van 
donderdag 18 april tot en met zondag 8 september.

Opslaan als.. Hoe verzamel je de stad?
De eigen collectie van het Amsterdam Museum 
kreeg een nog prominentere plek in onze grote 
najaarstentoonstelling Opslaan als….Hoe verzamel 
je de stad? die werd geopend op 18 oktober. Al 
sinds het ontstaan van Amsterdam, bijna 750 jaar 
geleden, worden allerlei voorwerpen bewaard die 
iets te maken hebben met Amsterdam, belangrijke 
gebeurtenissen in de stad en de bewoners. Het 
Amsterdam Museum beheert, onderzoekt en toont 
deze objecten en vertelt de verhalen erachter. In 
Opslaan als…. lieten we aan de hand van meer dan 
750 objecten de diversiteit en omvang zien van onze 
collectie. Bezoekers ontdekten de bijzondere en 
vaak persoonlijke verhalen die achter voorwerpen 
schuilgaan, en hoe deze in het Amsterdam Museum 
zijn terecht gekomen. De tentoonstelling is het 
startpunt van het meerjarige onderzoeks- en 
verzamelproject Collecting the City. 

Tentoonstelling Fashion Statements

Opslaan Als.. Hoe verzamel je de stad?
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Samen met onze founding partners (Gemeente 
Amsterdam, het Stadsarchief, het Tropenmuseum, 
de OBA en de Universiteit van Amsterdam) willen 
we de komende jaren actief op zoek gaan naar 
nieuwe perspectieven op en overtelde verhalen 
over de stad Amsterdam. Nieuwe perspectieven 
en onvertelde verhalen stonden ook centraal in 
onze New Narratives Tours, die we sinds enkele 
jaren regelmatig in het museum organiseren. 
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.
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Nr. 1 Tourist Attraction
Ook in 2019 vroegen we een Amsterdamse maker om middels een 
presentatie zijn of haar blik te geven op de stad of een actueel 
maatschappelijk probleem in de stad. We doen dit ieder jaar in 
samenwerking met CBK Zuidoost. Dit jaar presenteerde kunstenares 
Jimini Hignett de installatie Nr. 1 Tourist Attraction over één van de 
bekendste toeristische trekpleisters van Amsterdam: de wallen. De 
installatie van Hignett bestond uit video’s, zelfportretten en heel veel 
souvenirs. Welke beelden en voorwerpen nemen bezoekers mee na hun 
bezoek aan het Red Light District, en hoe weerspiegelen deze de realiteit 
van het leven in die buurt? Jimini Hignett vertelt met haar installatie een 
verhaal van ongelijkheid, dubbele standaarden en mensenhandel. Haar 
visie riep veel reacties op, vooral vanuit de mensen die zelf werkzaam 
zijn op de wallen. In speciale bijeenkomsten is door het museum ruimte 
gecreëerd om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Overige publieksactiviteiten
Ook in 2019 heeft het Amsterdam Museum diverse activiteiten 
georganiseerd voor en met een aantal specifieke doelgroepen. Zo 
waren er rondleidingen voor doven en slechthorenden, en is er in de 
zomerperiode weer een uitgebreid activiteitenaanbod geweest in het 
kader van Amsterdam Pride 2019. Onder de noemer After Hours heeft het 
museum zijn deuren op donderdagavonden geopend met programmering 
gericht op jonge werkende Amsterdammers.

Museum Willet-Holthuysen
In Museum Willet-Holthuysen hebben ook in 2019 vele tienduizenden 
bezoekers kennis kunnen maken met de woon- en cultuurgeschiedenis 
van het Amsterdam in de 19de eeuw. Aan het eind van het jaar werd 
het grachtenpand weer omgedoopt in magische kerstsferen. Bezoekers 
konden ervaren hoe het vermogende echtpaar Willet-Holthuysen 
in de negentiende eeuw Kerstmis vierde en hoe zij hun imposante 
woning kerstachtig versierden. Er werden in samenwerking met de 
Vrije Academie speciale rondleidingen georganiseerd, en ook werden 
er kerstverhalen voorgelezen en waren er diverse zangensembles te 
beluisteren.

Cromhouthuis
In het Cromhouthuis is een vernieuwde vaste presentatie 
gereedgekomen, waarbij het museum is is gepositioneerd als Huis 
van Verzamelaars. De collectie van het Amsterdam Museum bevat 
verzamelingen van uitzonderlijke kwaliteit, verzameld door bekende en 
minder bekende Amsterdamse verzamelaars. Het imposante huis aan 
de Herengracht is, inclusief het narratief van de puissant rijke familie 
Cromhout, de ideale omgeving om het verhaal van deze verzamelaars en 
hun bijzondere collecties te vertellen.
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Hollandse Meesters Her-zien in Hermitage Amsterdam
In september vond de opening plaats van Hollandse Meesters 
Her-zien, een fototentoonstelling van gastcurator Jörgen 
Tjon a Fong. Hij plaatste dertien fotoportretten van bekende 
Nederlanders van kleur te midden van de enorme schilderijen 
in de permanente presentatie Groepsportretten van de 
17e eeuw (voorheen Hollanders van de Gouden Eeuw). 
Verschillende prominente Nederlanders van kleur, onder wie 
voetballer Ruud Gullit, rapper Typhoon, cabaretier/presentator 
Jörgen Raymann en zangeres Berget Lewis, kropen voor dit 
project in de huid van historische Nederlanders van kleur. 

Humberto Tan, Ahmet Polat, Stacii Samidin en Milette 
Raats fotografeerden de bekende modellen geheel in stijl 
van Rembrandt en zijn tijdgenoten. Door hun prominente 
plaatsing middenin de tentoonstelling Groepsportretten van 
de 17e eeuw, gaan de fotoportretten de dialoog aan met de 
historische groepsportretten waarop alleen witte mannen en 
vrouwen afgebeeld staan. Daarmee wordt aan het bestaande 
verhaal over de zeventiende eeuw een aantal nieuwe verhalen 
toegevoegd, namelijk die van gekleurde Amsterdammers 
uit de zeventiende eeuw. De Gemeente Amsterdam heeft 
het Amsterdam Museum en Jörgen Tjon A Fong gevraagd 
om speciaal voor de nieuwe entreehal van het stadhuis een 
kleinere variant van de presentatie te ontwikkelen. De mini-
versie van de tentoonstelling is aldaar sinds 16 september voor 
alle bezoekers gratis te zien. 

De foto’s van Hollandse Meesters Her-zien werden opgesteld temidden van de 
groepsportretten uit de 17e eeuw.
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Vrouwen van NIeuw-West
Op verzoek van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West, en in samenwerking 
met Pakhuis de Zwijger, is het Amsterdam Museum in 2018 gestart met programmering 
in Nieuw-West. Het project Vrouwen van Nieuw-West laat Amsterdammers en bezoekers 
kennismaken met vrouwen uit het grootste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam. 
Tijdens workshops in het Amsterdam Museum en op locatie in Nieuw- West ontmoetten 
vrouwen met uiteenlopende achtergronden elkaar en brachten elkaar – letterlijk – in 
beeld. Hoogtepunt in 2019 was het gereedkomen en rondreizen van een mobiele buiten- 
tentoonstelling, die vervolgens op diverse plekken in het stadsdeel te zien was. In deze 
tentoonstelling leren we groepen vrouwen uit Nieuw-West kennen. Van bewoners die 
hier al veertig jaar wonen tot aan de jeugd, op zoek naar een eigen plek en betekenis in 
hun stadsdeel. Van koks tot boerinnen, van ballerina’s tot voetballers. Elke groep vertelt 
een eigen verhaal, samen vertellen ze het verhaal van de Vrouwen van Nieuw-West. De 
expositie bestaat uit foto’s met tekst en geluid gemaakt door de fotografen Willemieke 
Kars en Saskia Aukema en journalist Warda El-Kaddouri. De tentoonstelling reist ook in 
2020 nog door de stad, en zal dan o.a. te zien zijn voor de deur van het Stadhuis en op 
de binnenplaats van het Amsterdam Museum.

 Op 21 juni vond er een feestelijke bijeenkomst plaats in De Meervaart,
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EDUCATIE
Het Amsterdam Museum heeft in 2019 op alle locaties samen 10.341 
leerlingen ontvangen. Dat is iets minder dan onze doelstelling van 
10.800. We merken dat museumbezoek voor een groot aantal 
scholen binnen het basisonderwijs lastiger is i.v.m. lerarentekort. Het 
Amsterdam Museum heeft samen 6 andere musea in de week van 9 
tot 13 december gratis toegang verleend aan 16 scholen uit Nieuw-
West. Deze scholen waren een week dicht door het lerarentekort. De 
leerlingen verzamelen stempels bij het museumbezoek. De school 
met de meeste stempels krijgt een gratis optreden van Massih Hutak, 
georganiseerd door het Amsterdam Museum. In het StadsLab (de 
educatieve ruimte) gaan kinderen aan de slag met hun Amsterdam en 
hun wereld. 

Een schooklas in het Stadslab.
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Ze horen en zien de (historische) verhalen en vullen deze aan met hun 
eigen verhalen, wensen en dromen. Een selectie van de eigen meningen en 
ontwerpen worden tentoongesteld in het Stadslab. Het Stadslab is geschikt 
en interessant voor scholen, families en voor individuele bezoekers van alle 
leeftijden. Dit jaar hebben in totaal 12 scholen (30 klassen) het programma 
in het Stadslab geboekt. We zien ook dat scholen voor meerdere niveaus 
boeken (groep 3 t/m 8). In het Willet Holthuysen Museum ontvingen wij 
leerlingen van groep 1 t/m 6, die leren en ervaren hoe het leven was in de 
19de eeuw in een grachtenpand.

Het in 2018 gelanceerde digitale onderwijsprogramma Groeistad heeft als 
doel om leerlingen uit het basisonderwijs in aanraking te laten komen met 
en te enthousiasmeren voor kunst en erfgoed in hun eigen buurt. Het is 
afgestemd op leeftijd en niveau. Basis van het programma is een digitale 
kaart van Amsterdam gevuld met informatie over kunst in de openbare 
ruimte, 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 gegroeid. Groeistad is ontwikkeld 
in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam, Monumenten en 
Archeologie, Stadsarchief en CBK Zuidoost.

Groeistad maakt ook deel uit van het Stadslab, zodat bezoekers aan het 
Amsterdam Museum hun visie op en verhalen over de stad kunnen delen 
op dit platform. We hebben 8400 leerlingen op 35 scholen in Amsterdam 
bereikt. Dit is een hoger aantal dan verwacht.
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Leerlijn Erfgoed en Identiteit
Het Amsterdam Museum heeft in 2017 het 
voortouw genomen om een doorgaande leerlijn 
erfgoed en identiteit te ontwikkelen met partners 
in de stad. 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. Beoogde resultaten van de leerlijn zijn: 
kennisvergroting van Leerlijn Erfgoed en Identiteit, 
verbinding tussen leerlingen en de ontwikkeling 
van tools en skills om over identiteit uit te wisselen. 
De leerlijn wordt op dit moment in dialoog met 
instellingen ontwikkeld. 
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COLLECTIE
Ook in 2019 werd de collectie uitgebreid met aankopen, 
schenkingen, legaten en langdurig bruiklenen. De foto’s die 
voor de tentoonstelling Hollandse meester Her-Zien in de 
Hermitage in opdracht waren gegeven, werden aangekocht. 
Dichteres Diana Ozon schonk voorwerpen uit de jaren 
tachtig en negentig met betrekking tot de punk beweging, 
zoals een beschilderde computer, de Maatschappelijke 
Ladder en kleding uit Galerie Ozon. De Art-o-Maat waar in 
de jaren negentig voor een klein bedrag kunst kon worden 
getrokken, werd van haar aangekocht. Van de familie 
Bonebakker ontvingen we ook dit jaar een prachtige collectie 
familieportretten en andere objecten in langdurig bruikleen. 

Na grondig onderzoek en restauratie is de achttiende-
eeuwse schoorsteenmantel teruggeplaatst op de 
oorspronkelijke locatie in een pand op de Prins 
Hendrikkade 142. De gemeente heeft dit gebouw in 2019 als 
trainingslocatie in gebruik genomen. Op hetzelfde adres zijn 
twee grote door Hobbe Smith geschilderde havengezichten 
uit 1914 geplaatst. In het kader van de tentoonstelling 
Opslaan als.. Hoe verzamel je de stad? is het schilderij 
‘Amsterdamse weesmeisjes in een gang voor een stadsprofiel 
van Amsterdam’ door Nicolaas van der Waay gerestaureerd.

Uit  de Art-o-Maat kon in de jaren negentig voor een klein bedrag kunst worden getrokken. 
Aangekocht van Diana Ozon.
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In de eerste twee maanden van 2019 werden de tentoonstel-
lingszalen in het Cromhouthuis heringericht. Verschillende 
deelcollecties zijn hier tentoongesteld zoals een selectie 
van twintig schilderijen uit de collectie van de negentiende-
eeuwse verzamelaar Carel Joseph Fodor en een groot deel 
van de juwelen en horloges van Sophia Lopez Suasso-de 
Bruijn. Een schenking van de familie van Soest van zilveren 
objecten en schilderijen is in de bovenzaal tentoongesteld.

Voor de tentoonstelling Fashion Statements werden ruim 75 
historische kostuums uit de collectie geselecteerd, behandeld 
en op poppen geplaatst. In Opslaan als.. Hoe verzamel je de 
stad? waren meer dan 750 voorwerpen uit de collectie te 
zien. In de tentoonstelling werd de omvang en diversiteit van 
de stadscollectie duidelijk.

Met dit diagram werd in de tentoonstelling Opslaan Als 
geïllustreerd hoe divers de collectie van het Amsterdam Museum is.
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De grote restauratie van het schilderij 
‘De overlieden van de Handboogdoelen’ 
door Bartholomeus van der Helst werd in 
juni 2019 afgerond. Een presentatie over 
dit belangrijke restauratieproject staat 
gepland voor het voorjaar van 2020 in  
de Hermitage.
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Ook in 2019 waren vele objecten te zien op tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 
Voor een tentoonstelling in het Move Mobility Experience Center op het Stadionplein 
werd de Witkar van Luud Schimmelpenninck, weer interactief gemaakt. Objecten van 
het Amsterdam Museum werden in bruikleen gegeven aan belangrijke tentoonstellingen 
als 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland in het Groninger Museum, Nicolaes Maes, 
Rembrandts veelzijdige leerling in het Mauritshuis en Pieter de Hooch in Delft uit de 
schaduw van Vermeer in het Prinsenhof in Delft. Aan de tentoonstelling Rembrandt 
Privé in het Stadsarchief werden een tekening en twee etsen van Rembrandt uitgeleend. 
Tot eind september waren 44 schilderijen uit de Historische Galerij van Jacob de Vos te 
zien in de tentoonstelling Het Verleden Verheerlijkt in Museum Tetar van Elven te Delft. 
In de tentoonstelling Le Triangle d’or in Chateau Seneffe bij Brussel werd een selectie 
van ongeveer tachtig zilveren miniaturen uit de collectie van Sophia Lopez Suasso 
tentoongesteld. Verder waren er bruiklenen aan het National Museum in Singapore 
en het Moscow Kremlin Museum. 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. 

Een werkgroep met studenten van de studie Kunstgeschiedenis van de Vrije 
Universiteit deed onderzoek naar de negentiende-eeuwse grafiek uit de collectie Willet-
Holthuysen. Studenten van de Universiteit Amsterdam onderzochten een selectie uit 
de tekeningencollectie Fodor. Een deel van de resultaten werd gepubliceerd in het 
collectieboekje Getekend tijdsbeeld. Nederlandse tekenaars omstreeks 1800.

Rembrandt Harmensz van Rijn. Landschap met een bornpaal, 1650, uitgeleend aan Stadsarchief 
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AMSTERDAM HERITAGE MUSEUMS
De samenwerkende Amsterdam Heritage Museums (Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder, het Bijbels Museum en het Amsterdam Museum) hebben een aantal jaren 
succesvol samengewerkt, voor en achter de schermen. Het Bijbels Museum heeft zich 
in deze jaren doorontwikkeld tot een programma organisatie en kon met steun van het 
Amsterdam Museum – dat het Cromhouthuis waarin het Bijbels Museum gevestigd is 
sinds 2017 heeft ingericht en geëxploiteerd – op verantwoorde wijze ontzamelen en de 
kerncollecties overdragen aan andere musea én het pand verkopen. Per 2020 zal het 
pand in andere handen overgegaan, waarmee de samenwerking met het Amsterdam 
Museum ten einde is gekomen.

Ons’ Lieve Heer op Solder is sinds de opening van het vernieuwde museum gegroeid 
tot een zelfstandige professionele organisatie met een sterke profilering op educatief 
gebied. Het vmbo- onderwijsprogramma Voices of Tolerance kent inmiddels 
landelijke spreiding en wordt in de komende jaren krachtig doorontwikkeld. Vanuit 
deze ontwikkelingen én de focus van het Amsterdam Museum voor de komende 
beleidsperiode (renovatie, spreiding, relatie met Amsterdammers) hebben de 
Amsterdam Heritage Museum in goed overleg vastgesteld dat iedere instelling op eigen 
benen en vanuit zelfstandig geformuleerd beleid verder gaat en hebben we besloten de 
samenwerking in aanloop naar de nieuwe kunstenplanperiode te ontvlechten.

Het Cromhouthuis aan de Herengracht.
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ONDERNEMERSCHAP EN ORGANISATIE
Evenals in 2018 stonden de ontwikkelingen die zijn voortgekomen uit de nieuwe orga-
nisatiestructuur centraal. De herordening is in goed overleg met de Ondernemingsraad 
positief geëvalueerd met medeneming van een aantal efficiënte vervolgstappen. Zo is 
besloten om de afdeling Commerciële zaken te veranderen in de afdeling Communicatie 
en Marketing. Een aantal rollen is onder andere afdelingen geplaatst, waardoor deze wat 
betreft de inhoud beter tot hun recht komen. In 2019 is een nieuw groei en ontwikkelbe-
leid ontwikkeld dat in 2020 geïmplementeerd wordt.

Het streven naar meer diversiteit en inclusie raakt al onze organisatieactiviteiten en 
vraagt een actieve bijdrage van iedereen, in alle teams. Jaarlijks worden organisatiebre-
de trainingen/workshops aan alle medewerkers en teams aangeboden zoals (vervolg)
trainingen ‘Effectief samenwerken’, ‘Communiceren’ en ‘Unconscious Bias’. In deze trai-
ningen spelen diversiteit en inclusie een essentiële rol.

Het eigen inkomstenpercentage is in 2019 uitgekomen op 37,1%. Dit is, vanwege de 
lagere bezoekersinkomsten, iets lager dan vorig jaar (39,6%). We voldoen ruim aan de 
eigen inkomstennorm van 25% die door de Gemeente Amsterdam verplicht is gesteld.
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FONDSEN EN SPONSOREN 2019
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

Fashion Statements 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds 21

Modemuze. Het publiek als muze
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

Modemuze – ‘Meer dan dracht’ in samenwerking met Imagine IC Fonds 
voor Cultuurparticipatie

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

Bijdrage Collectieprogramma’s
Mondriaan Fonds

Queer History Talks
Gemeente Amsterdam

Interieur Prins Hendrikkade 142
Gemeente Amsterdam

Haalbaarheidsonderzoek New Narratives Meets New York
Mondriaan Fonds

Diverse particuliere donaties via:
Amsterdam City Circle, fCN
en diverse fondsen en particuliere donateurs die ongenoemd wensen te blijven

Het Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij 
en de Gemeente Amsterdam.




