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Doelstelling/missie De Nieuwe KerkDoelstelling/missie De Nieuwe KerkDoelstelling/missie De Nieuwe KerkDoelstelling/missie De Nieuwe Kerk    

    

De Nieuwe Kerk is de nationale culturele ontmoetingsplek van ons land. In ruim dertig jaar is de 

kerk uitgegroeid tot een van de meest flexibele en spraakmakende culturele presentatoren van ons 

land.  

 

Met een breed palet van tentoonstellingen, concerten, lezingen, installaties, debatten en tal van 

andere activiteiten wordt telkens opnieuw invulling gegeven aan de missie van de stichting: het 

initiëren van culturele ontmoetingen. Deze wordt geformuleerd als ‘De Nieuwe Kerk Amsterdam 

wil een ontmoetingsplaats zijn waar zoveel mogelijk mensen – door een breed programma van 

kunst en cultuur – meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere culturen en landen. Dit alles in 

het unieke, historische gebouw met zijn nationale functie van herdenking en viering.’  

 

Het middeleeuwse gotische gebouw is een ideale plek gebleken om met een scherpe culturele blik 

in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het gebouw, alleen al door zijn 

staatkundige functie, een uniek object op zich. 
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Het programmaHet programmaHet programmaHet programma    

De programmering geeft op herkenbare wijze met lokale, nationale en internationale elementen 

gestalte aan onze missie. Deze zich jaarlijks herhalende programmering bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

*Wintertentoonstelling 

*Herdenken en Vieren 

*Maand van de Religieuze Muziek 

*Kerk van Amsterdam 

*Meesterwerk 

 

In 2013 heeft het programma een andere invulling gekregen door de Inhuldiging van Koning 

Willem Alexander in De Nieuwe Kerk. Hiervoor moest de tentoonstelling Indianen eerder worden 

afgebroken, de kerk leeg worden opgeleverd en de tentoonstelling Ingehuldigd!  ingepast. 

Hierdoor kwamen de programmaonderdelen Kerk van Amsterdam en Meesterwerk te vervallen. 

 

In 2013 is besloten om het onderdeel Kerkmeester niet te continueren. Het bleek om financiële 

redenen niet haalbaar om een kwalitatief hoogstaande Kerkmeester te produceren. 

Het Meesterwerk wordt jaarlijks geprogrammeerd. 

 

De programmeringDe programmeringDe programmeringDe programmering    

Kenmerkend voor de tentoonstellingen en de programma-onderdelen zijn de activiteiten die  
daaromheen worden georganiseerd om de actualiteit te raken en die worden ingezet om andere 
en nieuwe doelgroepen te bereiken: 

* lezingen 
* concerten 
* dansvoorstellingen 
* theatervoorstellingen 
* debatten 
* film 
* literatuur 

    
De culture ‘hart’- programmering vindt plaats gedurende de reguliere openingstijden van De 
Nieuwe Kerk.    
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BeBeBeBezoekers in 2013zoekers in 2013zoekers in 2013zoekers in 2013    
                                BetalendBetalendBetalendBetalend    ////    NietNietNietNiet----betalendbetalendbetalendbetalend 

Tentoonstelling Indianen (vanaf januari   58.968   2.081     

Openstelling 1 & 2 mei     16.844   1.504 

Ingehuldigd!       91.035   4.873 

Ming (t/m december)      43.362   3.198 

Museumnacht          4.967 

Kerst- en Nieuwjaarsconcert     415              27 

Deelnemers educatie          666 

         

Totaal Totaal Totaal Totaal                                                                     210.624210.624210.624210.624        17.31617.31617.31617.316    

    

         

Begroot aantal betalende bezoekers    200.000   

          

          

Totaal bezoekersTotaal bezoekersTotaal bezoekersTotaal bezoekers    2013201320132013                        227.940227.940227.940227.940                                                

    

    

    

    
    
BESTUUR 201BESTUUR 201BESTUUR 201BESTUUR 2013333    
Nationale Stichting De Nieuwe Kerk     
 
De heer mr. S. Hepkema  voorzitter    
 
Mevrouw mr. drs. I. Kauer  secretaris    
 
De heer drs. B.A. Gieben   penningmeester 
Mevrouw drs. J. Verhage  bestuurslid 
De heer drs. O.J.F. Coene  bestuurslid 
De heer F.  Heemskerk    bestuurslid 
Mevrouw M. Usta   bestuurslid 
De heer C.N. Teulings   bestuurslid (van maart t/m december 2013)   
 
 

    
DIRECTIE EN MADIRECTIE EN MADIRECTIE EN MADIRECTIE EN MANAGEMENTTEAM 2013NAGEMENTTEAM 2013NAGEMENTTEAM 2013NAGEMENTTEAM 2013    
    
Mevrouw drs. C.H. Broers  directeur 
De heer P. Mosterd   adjunct-directeur 
     hoofd Communicatie, Educatie en Marketing 
Mevrouw drs. M. Kleiterp  hoofd Tentoonstellingen 
De heer S. Lagendaal   hoofd Facilitaire Zaken & Veiligheid 
De heer M. van Kampen  controller Financiële en Juridische Zaken 
    

    
    



4 

 

    
Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.    
    
    
11114 december 20124 december 20124 december 20124 december 2012----1 april 20131 april 20131 april 20131 april 2013    
    
BezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantal            67.79967.79967.79967.799    (inclusief gedeelte in 2012(inclusief gedeelte in 2012(inclusief gedeelte in 2012(inclusief gedeelte in 2012))))    
    
PPPProgrammeringrogrammeringrogrammeringrogrammering            gem. 90 bezoekers per activiteitgem. 90 bezoekers per activiteitgem. 90 bezoekers per activiteitgem. 90 bezoekers per activiteit    
                    7 lezingen: o.a. Erica Terpstra en dr. Harald Prins 
     2 films: o.a. Nanook of the North met live muziek 
 
     1 concert: Ab Baars Trio 
     1 kinderactiviteit: Nico de Verhalenman 
     1 workshop: Dream Catchers maken 
     1 proeverij i.s.m. ‘t Nieuwe Kafé 
    
RondleidingenRondleidingenRondleidingenRondleidingen                elke zaterdag en zondag om 14 uur, 15 pers. per keer 
    
PublicatiePublicatiePublicatiePublicatie                Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit, 
     oplage NL: 3.750 
     Oplage ENG: 500  
    
    
EducatieEducatieEducatieEducatie Lespakketten voor middelbaar onderwijs, CKV kijkkaarten  

bestaande uit thema’s aardewerk, houtsnijwerk, Inuit, 
Navajo, prairie, vlechtenborduren. 

    
Deelnemers educatieDeelnemers educatieDeelnemers educatieDeelnemers educatie    250 leerlingen brachten een bezoek aan de tentoonstelling 

(ongeveer 10 schoolbezoeken) 
    
KinderateliersKinderateliersKinderateliersKinderateliers    8 kinderateliers    o.l.v. beeldend kunstenaar Laurence 

Aëgerter. Rondleiding en workshop. 
    Tijdens de rondleiding lag de nadruk op de technieken en 

materialen: waar zijn de kunstwerken van gemaakt? En 
hoe? Geïnspireerd door de tentoonstelling maakten ze 
vervolgens hun eigen totempaal. 

    
DeelnemerDeelnemerDeelnemerDeelnemers kinderatelierss kinderatelierss kinderatelierss kinderateliers        108 
 
FamilietourFamilietourFamilietourFamilietour                Op Indianenpad,    kijk- en doeboekje voor gezinnen. 
    
AudiotourAudiotourAudiotourAudiotour    Nederlandse en Engelse audiotour             
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Openstelling 1 & 2 meiOpenstelling 1 & 2 meiOpenstelling 1 & 2 meiOpenstelling 1 & 2 mei         

    
1 mei 1 mei 1 mei 1 mei ----2222    meimeimeimei    
    
Bezoekersaantal Bezoekersaantal Bezoekersaantal Bezoekersaantal             18.36818.36818.36818.368    
    
TentoonstellingTentoonstellingTentoonstellingTentoonstelling    De Nieuwe Kerk zoals die was tijdens de inhuldiging op 30 

april 2013. 
    
    
    
    
    
    
    

Ingehuldigd!Ingehuldigd!Ingehuldigd!Ingehuldigd!    De Oranjes en De Nieuwe KerkDe Oranjes en De Nieuwe KerkDe Oranjes en De Nieuwe KerkDe Oranjes en De Nieuwe Kerk            
     

11 mei 11 mei 11 mei 11 mei ––––    18 augustus18 augustus18 augustus18 augustus    
        
    
BezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantal            95.21295.21295.21295.212    
    
TentoonstellingTentoonstellingTentoonstellingTentoonstelling            Overzichtstentoonstelling over ons koningshuis en de 
     verschillende kroningen die sinds het ontstaan van het 
     Koninkrijk der Nederlanden in De Nieuwe Kerk  
     plaatsvonden. 
    
ThemaThemaThemaThema                    De Oranjes en De Nieuwe Kerk    
    
PPPProgrammeringrogrammeringrogrammeringrogrammering            9 concerten: o.a. Carel Kraayenhof en Jan Terlouw 

7 lezingen: o.a. Cees Fasseur, Herman Pleij en Carel ter 
Linden 
Gem. 60 bezoekers per activiteit 

    
OrgelconcertenOrgelconcertenOrgelconcertenOrgelconcerten    12 concerten op zondagavond 
 Orgelbespelingen elke donderdagmiddag 
        
RondleidingenRondleidingenRondleidingenRondleidingen                enkel op aanvraag 
 
PublicatiePublicatiePublicatiePublicatie                De inhuldigingen   oplage: 2.016 
     Ingehuldigd!    oplage: 7.569 
 
Publicatie kindPublicatie kindPublicatie kindPublicatie kinderboekerboekerboekerboek            Wat zou jij doen… als je koning was? 
     i.s.m. Querido   oplage: 750 
   
Samenwerking programmeringSamenwerking programmeringSamenwerking programmeringSamenwerking programmering    programmeur Anne Marie van Doorn (concerten) 
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Ming. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude ChinaMing. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude ChinaMing. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude ChinaMing. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude China    
5 oktober 2013 t/m 2 februari 25 oktober 2013 t/m 2 februari 25 oktober 2013 t/m 2 februari 25 oktober 2013 t/m 2 februari 2014014014014    
    
    
BezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantalBezoekersaantal            64.57164.57164.57164.571    (inclusief gedeelte in 2014(inclusief gedeelte in 2014(inclusief gedeelte in 2014(inclusief gedeelte in 2014))))    
    
Project ‘Verboden Stad’Project ‘Verboden Stad’Project ‘Verboden Stad’Project ‘Verboden Stad’        Wereldprimeur: de geheel in 3D geprinte maquette van de 
     Verboden Stad in Beijing. Dit schaalmodel (1:300) is in 112 
     dagen uitgeprint door 3D-printers van projectpartner  
     Leapfrog. 
    
PPPProgrammeringrogrammeringrogrammeringrogrammering            8 lezingen: o.a. Bettine Vriesekoop en Barend ter Haar 
     4 concerten: o.a. Lin Su, Trio To Be Sung 
     1 kindermiddag met Bettine Vriesekoop 
     1 filmvertoning 
     2 workshops: kalligrafie en theeceremonie 
     Gem. 65 bezoekers per activiteit 
    
RondleidingenRondleidingenRondleidingenRondleidingen                elke zaterdag en zondag om 14 uur, 15 pers. per keer     
    
PublicatiePublicatiePublicatiePublicatie                Ming. Keizers, kunstenaars en kooplui in het oude China
     oplage: 2.934 
 
Publicatie kinderboekPublicatie kinderboekPublicatie kinderboekPublicatie kinderboek            Kleine Ming en de gouden krekel, Bettine Vriesekoop    
                    oplage: 1.050 
    
EducatieEducatieEducatieEducatie Lespakketten voor middelbaar onderwijs, enkele CKV 

kijkkaart met aandacht voor het hofleven, het dagelijks 
leven van de gewone burger en de handel. 

    
Deelnemers educatieDeelnemers educatieDeelnemers educatieDeelnemers educatie    180 leerlingen brachten een bezoek aan de tentoonstelling  
    
KinderateliersKinderateliersKinderateliersKinderateliers    8 kinderateliers    o.l.v. beeldend kunstenaar Laurence 

Aëgerter. Rondleiding en workshop.    
De interactieve rondleiding leidde je langs prenten, goud, 
zijde en het kostbare porselein. 

     Tijdens de workshop maakten ouders en kinderen hun 
     eigen aardewerk. 
    
Deelnemers kinderateliersDeelnemers kinderateliersDeelnemers kinderateliersDeelnemers kinderateliers        128 
 
Familietour Familietour Familietour Familietour                 Het Chinese dierenspoor,    kijk- en doeboekje voor  
     gezinnen. 
    
AudiotourAudiotourAudiotourAudiotour    Nederlandse en Engelse audiotour        
    
SamenwerkingSamenwerkingSamenwerkingSamenwerking  programmeringprogrammeringprogrammeringprogrammering He Hua Tempel, Tea2Choc, YinYang Centrum, VVAK en 

    IIAS, ’t Nieuwe Kafé 
    
    
    
MuseumnachtMuseumnachtMuseumnachtMuseumnacht    programma rondom Ming, met Oosterse  
     filosofie, een Medicijn Boeddha Dienst,  
     Chinese muziek, een theeceremonie, T’ai  
     Ch’i en nachtmeditatie.    
     Aantal bezoekers: 4.967 
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