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Voorwoord van de directie  
 
Hoe is het om na jaren van sluiting weer een geheel open 
museum te zijn? Dat is een bijzondere ervaring, kan ik u 
vertellen. Na de heropening in september 2012, was 2013 
het eerste volledige jaar in ons mooie, nieuwe gebouw.  
Het werd een succesvol jaar in vele opzichten.  
 
Fantastisch was het om te merken dat zoveel mensen blij 
waren dat het Stedelijk Museum weer in hun leven was.  
Al onze inspanningen om een bezoek zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, werden in hoge mate beloond. Met 
bijna 700 duizend bezoekers werd er zelfs een record 
gevestigd: nog nooit bezochten zoveel mensen het 
Stedelijk Museum in één jaar.  
 
Vlak voor de jaarwisseling konden we al onze miljoenste 
bezoeker sinds de heropening verwelkomen. Ook op 
financieel gebied kon het jaar goed worden afgesloten.  
Zo gaat 2013 de boeken in als het beste jaar in de 
geschiedenis van het Stedelijk Museum.                 Karin van Gilst, foto Sander Nagel 

 
Tentoonstellingen internationaal succes 
Geheel in samenhang met de collectie en onze ambities, bestond het 
tentoonstellingsprogramma uit een mix van disciplines. Om een zo breed mogelijk 
publiek aan te spreken maakten we zowel historische overzichten met klassiek-
moderne kunst als presentaties met werk van een jonge generatie kunstenaars.  
Dat het museum daarbij in de gelegenheid is om nauw samen te werken met 
levende kunstenaars, is een bijzonder aspect dat nauw verweven is met het DNA 
van het museum.  
 
De grootste publiekstrekker en belangrijkste tentoonstelling was ‘Kazimir Malevich 
en de Russische avant-garde’. Het Stedelijk heeft een bijzondere band met 
Malevich en maakte in het verleden al diverse spraakmakende tentoonstellingen. In 
1923 was het Stedelijk het eerste museum buiten Rusland waar het suprematisme 
van Malevich te zien was. Nu werden voor het eerst de werken van Malevich en zijn 
tijdgenoten uit de collectie van het Stedelijk Museum gecombineerd met de 
verzamelingen van Nikolai Khardzhiev (via de Khardzhiev Stichting in beheer bij het 
Stedelijk Museum) en George Costakis (onderdeel van het State Museum of 
Contemporary Art Thessaloniki). Dat de reacties van pers en publiek, zowel 
nationaal als internationaal, unaniem lovend waren, deed ons beseffen dat het 
Stedelijk Museum weer helemaal meedraait in de internationale top.  
 
Stimulerend waren ook de samenwerkingen met Tate Modern in Londen en de 
Bundeskunsthalle in Bonn, onze partners voor deze tentoonstelling. Na Amsterdam 
reisde ‘Malevich’ door naar Bonn en Londen.  
 
Ook de mede door het Stedelijk Museum georganiseerde tentoonstelling ‘Mike 
Kelley’, die tot 1 april 2013 in Amsterdam was te zien, ging op wereldreis: naar 
Centre Pompidou in Parijs, MoMA PS1 in New York en het Museum of 
Contemporary Art in Los Angeles.  
 
Partners 
Belangrijk om te vermelden is dat zonder de steun van partners, fondsen en 
bedrijven deze grote internationale tentoonstellingen niet mogelijk waren geweest. 
Met hoofdsponsor Rabobank werd in 2013 gewerkt aan het verder uitbouwen van 
het partnerschap, wat heeft geresulteerd in verlenging van het contract. Ook mag 
het Stedelijk zich sinds dit jaar tot de beneficiënten van de BankGiro Loterij 
rekenen. 
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Collectiepresentatie 
Uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal bezoekers speciaal naar het 
museum komt voor de vaste collectiepresentaties. Om deze groep te blijven 
verrassen, worden er regelmatig nieuwe werken opgesteld. Een nieuwe, bijzondere 
toevoeging was bijvoorbeeld de Pop Art zaal, nadat werken van Claes Oldenburg 
en Roy Lichtenstein waren teruggekeerd van solotentoonstellingen in het 
buitenland. 
 
Record aantal schenkingen 
Naast aankopen die het museum deed, werd de collectie verrijkt met 399 
schenkingen,  wat een uitzonderlijke hoeveelheid is. (Ter vergelijking: in 2012 
ontving het museum 63 schenkingen.) Zo schonk het echtpaar Pieter en Marieke 
Sanders uit Haarlem 127 werken van 92 kunstenaars. De samenstelling is zeer 
gevarieerd en sluit prachtig aan bij de eigen collectie van het Stedelijk. In 2015 zal 
er een presentatie worden gemaakt met een selectie uit deze schenking. Ook kreeg 
het museum 94 werken van de Groningse schilder en drukker H.N. Werkman, van 
de gelijknamige stichting – een prachtige aanvulling op het al in het Stedelijk 
aanwezige werk van Werkman. 
 
Marketing en Development 
In het streven naar een zo open mogelijk museum, werd extra geïnvesteerd in 
Marketing en Development. De website werd geoptimaliseerd en de inzet van social 
media-kanalen werd verhoogd, met veel positieve respons tot gevolg. Uitbreiding 
van het digitale archief, dat toegankelijk is via de website, geeft bezoekers ook 
buiten de openingstijden toegang tot een groot deel van de collectie. 
 
Educatie 
Op het gebied van educatie, een van de speerpunten van het museum, werden 
diverse bijzondere initiatieven ontwikkeld. Zoals de aftrap van het Alzheimer-
programma ‘Onvergetelijk Stedelijk’ en de televisieserie ‘What the Art?!’. Kroon op 
het werk van de ‘Blikopeners’ (jongeren met een bijbaan in het Stedelijk), was het 
winnen van de eerste prijs tijdens de drukbezochte Museumnacht.  
 
Geweldig om te zien was dat vele duizenden families deelnamen aan het ruime 
aanbod familieactiviteiten, en dat maar liefst 35.780 leerlingen en studenten het 
museum bezochten. Zij deden dit zelfstandig, kregen een rondleiding op maat of 
namen deel aan een van de achttien onderwijsprogramma’s.  
 
Organisatie 
Voor de organisatie stonden het optimaliseren van de nieuwe omgeving en het 
welzijn van de bezoekers hoog op de prioriteitenlijst. Waar nodig werden 
verbeteringen aangebracht in het entreegebied om de bezoekersstromen te 
reguleren. Nieuwe publieksmedewerkers werden aangetrokken om gasten welkom 
te heten, wegwijs te maken door het gebouw en vragen te beantwoorden. Hiervoor 
zet een groep van vijftig vrijwilligers zich met veel enthousiasme in.  
 
Om in de behoefte van een wendbaarder organisatie te voorzien, werd een plattere 
structuur gecreëerd en werd het Management Team uitgebreid. Hierdoor kunnen 
medewerkers beter worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen en beslissingen 
sneller worden genomen.  
 
Afscheid Ann Goldstein 
Op 29 november nam artistiek directeur Ann Goldstein, die op 1 januari 2010 was 
aangetreden, afscheid van het museum. Passend bij haar visie op het nieuwe 
Stedelijk – een gastvrij en open museum voor iedereen die de uitzonderlijke 
collectie van het Stedelijk en de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse kunst wil 
ervaren – werd er ter ere van haar vertrek een ‘Open Huis’ georganiseerd. Op 
informele wijze konden collega’s, relaties en bezoekers afscheid van haar nemen.  
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Tijdens haar directeurschap ontwikkelde Goldstein de tentoonstellings- en 
evenementenserie ‘The Temporary Stedelijk’ en de tentoonstellingen ‘Taking 
Place’ en ‘Making Histories: Changing Views of the Collection’. In 2013 werden 
onder haar leiding de tentoonstellingen ‘Mike Kelley’, ‘Lawrence Weiner’, ‘Paulina 
Olowska’, ‘Aernout Mik’ en ‘Lucy McKenzie’ georganiseerd. Daarnaast 
introduceerde ze educatieve programma’s en het project ‘Global Collaborations’. 
Ook ging ze samenwerkingsverbanden aan met collega-instellingen. Met het 
ambitieuze Public Program, dat een platform is voor discussie en onderzoek, heeft 
het museum een nieuw publiek aan zich weten te binden. Vele avonden waren snel 
volgeboekt.  
 
Wij zijn Ann Goldstein dankbaar voor haar visie en toewijding die het Stedelijk 
terugbracht in het hart van de moderne kunst- en designwereld.  
 
Na dit succesvolle jaar voelen wij ons gesterkt en geïnspireerd ons publiek te blijven 
uitdagen en actief te betrekken bij onze missie: pleitbezorger zijn voor de vitale rol 
van kunstenaars, kunst en cultuur in de samenleving. 
Graag dank ik het hele team van het Stedelijk Museum en iedereen die zich heeft 
ingezet om dit jaar voor ons onvergetelijk te maken. 
 
 
Karin van Gilst,  
algemeen directeur 
 
 
 

http://www.stedelijk.nl/global-collaborations
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Bericht van de Raad van Toezicht 
 
Namens de Raad van Toezicht richt ik mij graag tot u met een kort verslag over het 
afgelopen jaar.  
 
2013 was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar voor het Stedelijk Museum.  
Het was, na de succesvolle heropening in september 2012, het eerste volledige 
openingsjaar van het Stedelijk. Het was het eerste jaar waarin het museum weer 
ten volle aan de wereld kon laten zien wat het in huis had. 
 
Grote uitschieters waren de tentoonstellingen van Aernout Mik en ‘Kazimir Malevich 
en de Russische avant-garde’, waarvan de laatste door koningin Máxima werd 
geopend. Beide tentoonstellingen werden goed ontvangen in de nationale en 
internationale pers. Het hele museale programma werd goed ontvangen, met als 
gevolg dat het museum een recordaantal bezoekers wist te bereiken van 700.000, 
wat 2013 het best bezochte jaar in de geschiedenis van het Stedelijk maakte.  
 
2013 was een jaar waarin door de raad niet alleen toezicht is gehouden, maar 
daarnaast ook is gepoogd het museum in allerlei andere opzichten tot steun en 
advies te zijn. Ik geef u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 
 
Een financieel gezonde bedrijfsvoering was zowel voor de directie als de Raad van 
Toezicht vanzelfsprekend een belangrijke prioriteit. In dit opzicht was er onder 
andere aandacht voor de grote Malevich-tentoonstelling, die budgettair een 
aanzienlijke uitdaging was – met goed resultaat. 
 
De Raad van Toezicht heeft ook het Asscher-Vonk II rapport besproken, en wisselt 
van gedachten met de directie over het beleid dat de directie ontwikkelt op de 
aanbevelingen die hierin zijn gedaan, met name op het gebied van de onderlinge 
samenwerking. 
 
Een van de onderwerpen die expliciet aandacht had van de raad was de beveiliging 
van het museum. In overleg met de directie is de toetsing door een externe expert 
in 2012 gebeurd, en in 2013 heeft de raad met de directie en de gemeente 
afgesproken dat dit tweejaarlijks zal plaatsvinden.  
 
De raad heeft voorts toegezien op, en geadviseerd over, de aanpassingen van de 
organisatiestructuur aan de huidige tijd en situatie, inclusief een risicoanalyse en de 
anticipatie op verschillende scenario’s.  
 
De raad heeft zich ook laten informeren over de ontwikkelingen binnen het project 
Herkomst Gezocht, waarin de verwervingen vanaf 1933 in kaart gebracht worden, 
gebaseerd op jarenlang onderzoek, en wordt regelmatig ingelicht over de 
vorderingen op dit gebied. 
 
Het renovatie- en nieuwbouwproces is definitief afgerond met de uitkomsten van de 
Commissie Deetman, die in november bekend werden gemaakt, en waarvan de 
raad kennis heeft genomen. 
 
Tot slot heeft de Raad van Toezicht actief haar netwerkfunctie aangewend ten bate 
van de afdeling Development, met als doel de eigen inkomsten van het museum te 
vergroten. 
 
De Raad van Toezicht is actief geweest in toezien op het toepassen van de 
Governance Code Cultuur (GCC) op de hele organisatie. De raad heeft haar eigen 
functioneren beoordeeld door middel van een zelfevaluatieformulier en een 
mondelinge behandeling daarvan met een externe adviseur. Het Stedelijk Museum 
kent een profielschets van de Raad van Toezicht. Deze profielschets benoemt de 
kennis en expertise die bij alle leden aanwezig dient te zijn, die specifiek bij 
minimaal een van de leden aanwezig dient te zijn, en specifiek bij de voorzitter, en 
heeft een diversiteitsprofiel. De Raad van Toezicht voldoet hieraan, met dien 
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verstande dat de raad momenteel een vacature heeft openstaan. De directie en de 
Raad van Toezicht kennen de Governance Code Cultuur en passen deze toe. Dit 
houdt in dat het museum de principes en de aanbevelingen van de GCC toepast of 
beargumenteerd uitlegt waarom het museum daarvan afwijkt. Het Stedelijk volgt de 
GCC reeds voor het grootste deel. Er zullen op korte termijn enkele vereiste 
aanpassingen aan de GCC worden geïmplementeerd en eventuele afwijkingen van 
de GCC zullen beargumenteerd worden uitgelegd. Zo worden de statuten en 
directie/RvT-reglementen binnenkort aangepast om ze zo veel mogelijk in lijn te 
brengen met de Governance Code Cultuur. Het museum hanteert het Raad van 
Toezicht-model. Het Stedelijk heeft een systeem voor risicobeheersing en controle 
en past deze actief toe. Er zal binnenkort een procedure worden ingevoerd voor het 
melden van onregelmatigheden. In het jaarverslag worden in de bijlage de 
nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht, de directie en de overige 
medewerkers gegeven. 
 
Per januari 2013 begon Karin van Gilst als algemeen directeur van het Stedelijk 
Museum, als opvolgster van Patrick van Mil.  
 
Eind augustus 2013 kondigde artistiek directeur Ann Goldstein haar vertrek aan – 
zij beschouwde haar taak na de succesvolle heropening als voltooid. De raad is 
Ann Goldstein zeer erkentelijk voor het feit dat zij het museum door een belangrijke 
en uitdagende periode van zijn bestaan heeft geleid, en het internationaal weer op 
de kaart heeft gezet. Haar diepgaande visie voor de positionering van het museum, 
waarin de kunst altijd centraal staat, heeft het museum verrijkt, evenals haar passie 
voor kunstenaars en het museum als levend instituut. De Raad van Toezicht startte 
per september een procedure voor haar opvolging, Ann Goldstein nam per 1 
december afscheid van het museum. 
 
Ook de Raad van Toezicht zelf kende een aantal wisselingen. Ondergetekende en 
ZKH Prins Constantijn van Oranje werden herbenoemd per 15 april 2013. Na de 
voltooiing van de maximale twee termijnen trad Marry de Gaay Fortman per 4 
oktober af. Madeleine de Cock Buning, een expert op het gebied van culturele 
informatie en intellectueel eigendom, werd per 13 december als nieuw lid benoemd. 
 
Het actieve toezicht vertaalde zich in vijf vergaderingen van de raad, en in vijf 
vergaderingen en petit – audit – comité. Er is met name extra aandacht besteed 
aan een gezonde bedrijfsvoering en een adequate organisatiestructuur voor het 
museum. Met enige regelmaat is er het afgelopen jaar ook formeel en informeel 
overleg geweest met de ondernemingsraad. 
 
Namens de Raad van Toezicht wil ik alle medewerkers nadrukkelijk bedanken voor 
hun inzet in het jaar 2013 – de prachtige resultaten die behaald zijn zouden niet 
mogelijk zijn geweest zonder hun bijdrage op alle vlakken. 
 
De Raad van Toezicht kijkt, samen met het Stedelijk Museum, met vertrouwen naar 
de toekomst. 
 
 
Alexander Ribbink,  
voorzitter Raad van Toezicht  
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Jaaroverzicht 2013: Overzicht in tekst en beeld 
 

 
Het Stedelijk trok in 2013 700.000 bezoekers, hier in de rij voor Malevich. Foto Tomek Dersu Aaron 

 
Bezoekers: 700.000  
Best bezochte tentoonstelling: ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, 
met selecties uit de Khardzhiev- en Costakis-collecties’ 
 
Tentoonstellingen in het Stedelijk Museum: 13 
Tentoonstellingen Stedelijk Museum Bureau Amsterdam: 8 
Tentoonstellingen buiten het museum: 4 
Wisselingen in collectiepresentaties: 30 
 
Bruiklenen: 109 werken van het Stedelijk Museum werden uitgeleend aan 62 
musea en kunstinstellingen in binnen- en buitenland 
 
Aankopen: 228 (2012: 115) 
Beeldhouwkunst: 5 
bewegend beeld en/of geluid: 1 
fotografie: 4 
grafische vormgeving: 42 
industriële vormgeving: 2 
installatie: 11   
kunstenaarsboeken: 131 
schilderkunst: 5  
toegepaste kunst: 11 
werken op papier: 16 
 
Schenkingen: 399 (2012: 63) 
Beeldhouwkunst: 6 
bewegend beeld en/of geluid: 5 
fotografie: 101                                                       
grafische vormgeving: 25                                     
industriële vormgeving: 34                                  
installatie: 5                                                            
kunstenaarsboeken: 18                                        
schilderkunst: 17                                                    
toegepaste kunst: 44                                             
werken op papier: 144                                           
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Publicaties: 5 
 
Bezoekers Bibliotheek en Archief: 3.000 
Aanvraag materiaal: 25.000 
Vragen per mail: 2.500 
Verstrekte inhoudelijke inlichtingen per mail: 400 
Nieuwe boeken: 2.884 
Dvd’s en cd’s: 472 
 
Aanvragen Fotoafdeling: 220 
Gefotografeerde werken: 278 
 
Public Program: 
Performances: 11 
Films: 8 
Forums: 16 
Stedelijk@Trouw: 3 
Symposia: 4 
Lezingen en overige activiteiten: 37 
 
Educatie: 
Familierondleidingen: 843 deelnemers 
Onderwijsbezoek: 35.780 leerlingen 
Bezoekers met Turing Museumpleinbus: 5.366  
Onderwijsprogramma’s: 18 
Schoolprogramma’s op maat: 565  
Alzheimer-programma ‘Onvergetelijk Stedelijk’: 41 rondleidingen, 501 deelnemers 
Algemene rondleidingen: 3.184  
Kinderworkshops door kunstenaars: 52 
Rondleiders: 40 
Blikopeners: 15  
Vrijwilligers / Publieksmedewerkers: 50 
Stagiaires: 5  
Maatschappelijke stagiair(e)s: 62 
Geproduceerde video’s: 13 
 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam: 
Tentoonstellingen: 8 
Evenementen en lezingen: 10 
Overige activiteiten: 18 
 
Vijf sterren recensies in nationale en internationale pers:  
‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’ 
‘Aernout Mik’ 
 
Bezoekers website: 1.319.796  
Online verkoop tickets: 8.492 
Online verkoop totaal, incl., audiotours en lezingen: 19.805 producten 
Abonnees Nieuwsbrief: 27.000  
Groei Facebook-vrienden: van bijna 22.000 tot 51.680.  
Nieuwe volgers via Twitter: 20.000 (totaal: bijna 65.000) 
Aanvulling museumcollectie online: aan de 8.000 werken die al online te zien 
waren, werden ruim 2.000 werken toegevoegd die beschikbaar kwamen via 
Pixelright. 
 
Evenementen en boekingen: 129 
Gasten: 15.691 
 
 
Zie de bijlagen voor een volledig overzicht
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Tentoonstellingen 
 
Het Stedelijk Museum is het grootste museum voor moderne en hedendaagse 
kunst en vormgeving in Nederland. Het is een (t)huis voor kunst, kunstenaars en 
een breed publiek, waar artistieke productie en originaliteit worden gestimuleerd, 
gepresenteerd, verzameld, beschermd en heroverwogen. Het museum hecht grote 
waarde aan de vindingrijkheid van individuele kunstenaars en ontwerpers en werkt 
met hen samen in de productie en de representatie van hun geschiedenis.  
 
Het tentoonstellings-, en activiteitenprogramma bracht in 2013 een record aantal 
bezoekers naar het Stedelijk Museum. Het aanbod varieerde van het unieke 
historisch overzicht van ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’, het 
hoogtepunt van het jaar, tot presentaties van gerenommeerde kunstenaars als Mike 
Kelley en Aernout Mik en de jongere generatie waartoe Lucy McKenzie en Guido 
van der Werve behoren. Geheel in samenhang met de collectie van het museum, 
kwamen alle kunstdisciplines aan bod: belangrijke tentoonstellingen waren er op het 
gebied van schilder- en beeldhouwkunst, vormgeving, toegepaste kunst, video en 
fotografie.  
 
Sinds de heropening is er eindelijk ruimte om grote delen van de collectie te kunnen 
laten zien. Om bezoekers te blijven verrassen en nieuwe inzichten te geven, wordt 
er regelmatig gewisseld in de collectiepresentaties. Nadat werken van Claes 
Oldenburg en Roy Lichtenstein waren teruggekeerd van solotentoonstellingen in het 
buitenland, werd er in 2013 bijvoorbeeld een Pop Art-zaal ingericht. Kwetsbare 
materialen als papier, fotografie en textiel wisselen om de drie maanden, wat de 
conservatoren de gelegenheid geeft steeds andere werken rond andere thema’s te 
presenteren.  
 
Nieuwe aanwinsten krijgen zo snel mogelijk een plek op zaal. Via de website brengt 
het museum bezoekers hiervan op de hoogte. Aanwinsten op het gebied van 
actuele kunst leidden in de zomer tot een groepstentoonstelling op de eerste 
verdieping van de nieuwe vleugel, met werk van onder meer Mark Manders, 
Jennifer Pastor, Josephine Pryde en Erik van Lieshout. Een van de nieuwkomers in 
december was een installatie van Dorothy Akpene Amenuke Adzokoe-Peki. De 
opstelling ervan was tevens de aankondiging van een nieuw, meerjarig project van 
het Stedelijk Museum over de globalisering van kunst: ‘Global Collaborations’ (meer 
informatie hierover in het hoofdstuk Public Program). Wisselingen zijn soms ook 
nodig wanneer werken in bruikleen worden gegeven voor tentoonstellingen in 
andere musea (meer informatie hierover in het hoofdstuk Bruiklenen). Door het jaar 
heen vonden er in totaal 1.000 wisselingen plaats. 
 

Buiten de muren van het Stedelijk waren er tentoonstellingen in Beijing in het kader 
van de Beijing Design Week, in club TROUW als onderdeel van het Public Program 
(meer informatie in het hoofdstuk Public Program), en in het Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam.  
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Overzicht collectiepresentaties 
 
Begane grond oudbouw: ‘Beeldende kunst 1860-1960’ 
Begane grond oudbouw: ‘Vormgeving’ 
Eerste verdieping oudbouw: ‘Beeldende kunst 1960 tot nu’ 
 
Overzicht tentoonstellingen in 2013 
 
Mike Kelley 
15 december 2012 t/m 1 april 2013 
Met scherpzinnige humor, poëtische inzichten en een kritische blik speelde Mike 
Kelley (1954-2012) in op de eigentijdse beeldcultuur en kunstproductie. In 35 jaar 
produceerde hij een opzienbarend en veelzijdig oeuvre, bestaande uit 
schilderkunst, sculpturen, installaties, performances, muziek, video en fotografie. 
Aan het begin van 2012, een aantal maanden voor de opening, overleed de 
Amerikaanse kunstenaar. Dat maakte dat het overzicht van zijn werk in het Stedelijk 
Museum een retrospectief werd in de volle betekenis van het woord. ‘Mike Kelley’ 
was de eerste internationale tentoonstelling in het heropende Stedelijk en werd 
gepresenteerd in beide verdiepingen van de nieuwbouw. In drie maanden tijd 
kwamen er ruim 200.000 bezoekers op af.  
 

 
 

Zaal in de tentoonstelling ‘Mike Kelley’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Guido van der Werve: Nummer veertien, home 
25 januari t/m 28 april 2013 
In deze film worden meerdere verhalen met elkaar vervlochten: een poëtische 
verbeelding van Guido van der Werve’s (1977) jeugdherinneringen aan zijn 
ouderlijk huis, het leven van zijn jeugdheld Alexander de Grote en een verslag van 
een nauwelijks voorstelbare atletische prestatie: een triatlon van ruim 1500 
kilometer. De kunstenaar zwemt, fietst en rent langs de historische locaties van de 
epische veldtocht die Alexander de Grote maakte. De Grote keerde nooit meer 
huiswaarts, Van der Werve wel. De filmbeelden worden begeleid door de twaalf 
aktes van het klassieke requiem dat hij zelf componeerde. Nummer veertien, home 
ging in première op het Internationaal Film Festival Rotterdam en was vanaf de 
volgende dag gedurende drie 
maanden in het Stedelijk te zien. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

‘Nummer veertien, home’ met publiek.  
Foto Gert Jan van Rooij 
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Lucy McKenzie: Something They Have to Live With 
6 april t/m 22 september 2013 
In de IMC-zaal (de oude ‘erezaal’) van het museum liet de in Glasgow geboren 
Lucy McKenzie (1977) de veelzijdigheid van haar kunstenaarsschap zien. 
Bezoekers konden – als in een warenhuis- langs verschillende displays met mode, 
schilderkunst en architectuur dwalen en zien hoe McKenzie die kunstvormen met 
elkaar verweeft. De invloed van specifieke binnenhuisarchitectuur op het leven en 
werken van alledag, presenteerde ze in kleine gedetailleerde architectuurmodellen 
op sokkels. Dit was haar eerste solotentoonstelling in Amsterdam. 
 

 
 

Zaaloverzicht Lucy McKenzie, ‘Something They Have to Live With’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Paul Andriesse: Addition 
4 mei t/m 1 september 2013 
Selectie uit de schenking van 60 kunstwerken (papier, fotografie en vormgeving) 
van galeriehouder en verzamelaar Paul Andriesse aan het museum. De selectie 
werd gepresenteerd in de collectiepresentatie ‘Beeldende kunst 1960 tot nu’ en ging 
zo een dialoog aan met de werken uit de collectie van het Stedelijk.  
 

 
 

Zaaoverzicht ‘Paul Andriesse: Addition’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Aernout Mik: Communitas 
4 mei t/m 25 augustus 2013 
Aernout Mik (1962) heeft met zijn achtergrond als beeldhouwer het domein van de 
videokunst een nieuwe impuls gegeven. Met zijn geënsceneerde videobeelden 
verwijst hij naar actuele, politieke en sociale thema’s. Zijn belangrijkste werken uit 
de periode 1999-2013 werden in de kelderzaal van de nieuwbouw getoond in een 
speciaal ontworpen architectonische installatie. Het werk Shifting Sitting was in 
opdracht van het Stedelijk Museum, Jeu de Paume (Parijs) en Folkwang (Essen) 
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voor de expositie gemaakt. Uitgangspunt voor dit werk vormde de rechtszaken 
tegen Silvio Berlusconi wegens vermeende corruptie.  
 

 
 

Zaaloverzicht ‘Aernout Mik: Communitas’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Jo Baer: In the Land of the Giants 
16 mei t/m 1 september 2013 
In de jaren ‘60 en ’70 was Jo Bear (1929) een van de pioniers van de ‘minimal art’ 
in New York. Sinds 1984 woont en werkt ze in Amsterdam. De afgelopen decennia 
produceerde ze een onderscheidend oeuvre waarin ze abstractie en figuratie 
verenigde. In ‘In the land of the Giants’ toonde ze zes nieuwe schilderijen en een 
selectie tekeningen die zijn voortgekomen uit haar interesse in het Neolitische 
verleden, met onderwerpen als astronomie en voorouderverering.  

 
 

 

Zaaloverzicht ‘Jo Baer: In the Land of Giants’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Touch and Tweet. 
Interactieve installaties van Daan Roosegaarde en Hellicar & Lewis 
16 mei t/m 27 oktober 2013 
Interactieve installaties van de Nederlandse ontwerper Daan Roosegaarde en het 
Londense duo Hellicar & Lewis kregen tijdelijk een plek in het hart van de 
collectiepresentatie ‘Vormgeving’. Actieve deelname van bezoekers was zeer 
gewenst en werd gestimuleerd, aangezien de 
installaties door beweging, aanraking en tweets 
konden worden gemanipuleerd. De tentoon-
stelling was onderdeel van de samenwerking 
tussen het Stedelijk Museum en What Design Can 
Do, een initiatief vanuit de Nederlandse 
ontwerpwereld. Het interactieve landschap van 
licht Dune (2013), van Daan Roosegaarde, kan – 
wanneer het buiten wordt geplaatst – op donkere 
plekken voorbijgangers een veiliger gevoel geven.  
 
‘Dune’ van Daan Roosegaarde. Foto Gert Jan van Rooij 
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Daarmee beantwoordt het werk aan het idee van ‘social design’. De versie in het 
Stedelijk was de grootste ooit uitgevoerd. Wegens succes, mede doordat Daan 
Roosegaarde te gast was in het tv-programma Zomergasten, werd de 
tentoonstelling verlengd. 
 

 
De Best Verzorgde Boeken 2012 
14 september t/m 27 oktober 2013 
Ieder jaar presenteert de Stichting De Best Verzorgde Boeken de mooiste boeken 
van het afgelopen jaar. Uit de 305 inzendingen uit 2012 werden 33 boeken 
geselecteerd. De publicaties in de tentoonstelling onderscheidden zich in 
vormgeving, typografie, beeldbehandeling, grafisch-technische productie en in de 
afstemming tussen vorm en inhoud: in ieder goed gemaakt boek ontmoeten inhoud 
en vorm elkaar. ‘De best verzorgde boeken’ heeft een lange traditie in het Stedelijk 
Museum. In 1932 werd de eerste editie gepresenteerd, waarna de tentoonstelling 
met enkele onderbrekingen jaarlijks is teruggekeerd. Het overgrote deel van de 
boeken is ook te koop in de winkel van het Stedelijk: Buchhandlung Walther König. 
 

 
 

Overzicht van ‘De Best Verzorgde Boeken’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Lawrence Weiner: Op de wind geschreven 
21 september 2013 t/m 5 januari 2014 
Eerste grote tentoonstelling die volledig was gewijd aan werken op papier van 
Amerikaan Lawrence Weiner (1942). Het werk van Weiner bestaat uit ‘taal + de 
materialen waarnaar wordt verwezen’. Hiermee speelde hij een centrale rol in de 
opkomst van de conceptuele kunst in de jaren zestig, terwijl hij vandaag de dag nog 
steeds behoort tot de meest toonaangevende kunstenaars. Te zien waren bijna 300 
tekeningen gemaakt over een periode van vijftig jaar. Van stripverhalen en 
notitieboekjes tot nooit vertoonde schetsen en meer formele werken op papier. 
 

 
 

Ingang van de tentoonstelling ‘Lawrence Weiner: Op de wind geschreven’. Foto Gert Jan van Rooij 



 

16 

 

Paulina Olowska: Au Bonheur des Dames  
21 september 2013 t/m 27 januari 2014 
In 2004 werd ze al geïntroduceerd in het Stedelijk Museum CS, maar deze 
tentoonstelling werd haar eerste echte museale solo in Nederland. De titel van de 
tentoonstelling is een metafoor voor wat de kunstenaar de ‘verschillende aspecten 
van de vrouwelijke consument’ noemt, en is ontleend aan de gelijknamige roman 
van Émile Zola over de opkomst van de eerste luxe warenhuizen in Parijs in de 
negentiende eeuw. De Poolse Paulina Olowska (1976) toonde schilderijen, collages 
en neonwerken in een theatrale setting. Ook te zien was Accidental Collages dat ze 
voor de tentoonstelling in 2004 maakte en waarvoor ze zich had laten inspireren 
door een serie educatieve kaarten van Kazimir Malevich uit de collectie van het 
Stedelijk. 
 

 
 

Zaaloverzicht van ‘Paulina Olowska: Au Bonheur des Dames’. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Kazimir Malevich en de Russische avant-garde,  
met selecties uit de Khardzhiev- en Costakis-collecties 
19 oktober 2013 t/m 2 februari 2014 
Hoogtepunt van het jaar: het grootste overzicht sinds lange tijd van een van de 
belangrijkste grondleggers van de abstracte kunst. Voor het eerst werd de collectie 
van het Stedelijk Museum getoond samen met die van Nikolai Khardzhiev (via de 
Khardzhiev Stichting in beheer bij het Stedelijk Museum) en George Costakis 
(onderdeel van het State Museum of Contemporary Art Thessaloniki). In 
tegenstelling tot eerdere tentoonstellingen in het Stedelijk, plaatste deze presentatie 
Kazimir Malevich (1878-1935) te midden van zijn tijdgenoten. Malevich werd vooral 
bekend om zijn abstracte kunst, maar hij werd geïnspireerd door diverse 
kunststromingen uit zijn tijd, waaronder het impressionisme, symbolisme, fauvisme 
en het kubisme, terwijl zijn 
eigen abstracte beeldtaal 
deels geworteld is in de 
Russische volkskunst en 
iconen. De tentoonstelling 
liet zijn rijke oeuvre zien aan 
de hand van schilderijen, 
gouaches, tekeningen en 
sculpturen. Met ruim 600 
werken werd dit een 
diepgaand eerbetoon aan 
Malevich en de Russische 
avant-garde. De 
tentoonstelling werd 
georganiseerd door het 
Stedelijk Museum, in 
samenwerking met Tate 
Modern in Londen en de 
Bundeskunsthalle in Bonn.  
 

 
Reconstructie van de 0.10-tentoonstelling in het hart van ‘Kazimir 
Malevich en de Russische avant-garde’. Foto Gert Jan van Rooij 
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Type/Dynamics: Jurriaan Schrofer / LUST 
8 november 2013 t/m 2 maart 2014 
Tentoonstelling naar aanleiding van het verschijnen van het proefschrift van 
Frederike Huygen over de grafisch ontwerper, fotoboekpionier, art director, docent, 
kunstbestuurder en omgevingskunstenaar Jurriaan Schrofer (1926-1990). In 
samenwerking met het Haagse bureau LUST werd een interactieve installatie 
gemaakt voor de aangrenzende zaal. 
 

 
 

Zaaloverzicht met werk van LUST. Foto Gert Jan van Rooij 

 
Blikopener Spot: Your Line Or Mine 
12 december 2013 t/m 3 augustus 2014 
De Blikopener Spot is de museumzaal van jongeren. In december startte hier een 
nieuwe presentatie waarvoor de ontwerpers van studio Moniker 
(kunstenaarscollectief) de basis leverden. Tot augustus 2014 kan iedereen 
meedoen aan opdrachten waaruit drie animatiefilms zullen voortkomen.  
 

 
 

Jongeren aan de slag in de Blikopener Spot. Foto Tomek Dersu Aaron 
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Tentoonstellingen buiten het museum 
 
 
 

'Stedelijk Museum Amsterdam Presents Marcel Wanders and Benthem Crouwel' 
26 september t/m 25 oktober 2013 
Presentatie in het Capital Museum Beijing, in het kader van de Beijing Design 
Week. 
 
‘MOTION’ 
Stedelijk at TrouwAmsterdam: Contemporary Art Club 
5 t/m 15 september 2014 
Tentoonstelling over de relatie tussen identiteit en dans, waarin de invloed van 
zowel de club- als de beeldcultuur sinds de jaren ’70 zichtbaar is. Uit de collectie 
van het Stedelijk werd Why I never became a dancer (1995) van Tracey Emin 
getoond samen met werk van Cheril Donegan en Jeremy Shaw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stedelijk at TrouwAmsterdam. Foto Ernst van Deursen 

 
‘UTOPIA’ 
Stedelijk at TrouwAmsterdam: Contemporary Art Club 
31 oktober t/m 9 november 2014 
Film- en videowerken waarbij de soundtrack, geïnspireerd op pop- en filmmuziek, 
bepalend is voor het werk. Met videoinstallaties van Sarah Morris, Cyprien Gaillard, 
Dan Walwin en Hannah Weinberger. 
 
‘DATA’ 
Stedelijk at TrouwAmsterdam: Contemporary Art Club 
28 november t/m 7 december 2014 
Wat is de betekenis van data, in onze tijd van eindeloze informatiestromen? 
Kunstenaars Elizabeth Price, Camille Henrot en Hannah Perry, van wie recent werk 
te zien was, onderzoeken dit fenomeen ieder op hun eigen manier. 
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Collectie 
 
Het Stedelijk Museum ambieert een afgewogen collectieopbouw waarin de band 
tussen generatiegenoten een belangrijke focus is. Speerpunten in de collectie zijn 
de disciplines beeldende kunst, fotografie, grafische vormgeving, industriële 
vormgeving en toegepaste kunst. Aan de onderlinge interdisciplinaire verbanden en 
de optelsom van deze collecties ontleent het Stedelijk haar kracht en identiteit. 
 
Van een aantal kunstenaars is het streven hun werk in de diepte te verzamelen en 
te blijven verzamelen. Voorbeelden daarvan in 2013 waren aankopen van Rineke 
Dijkstra, Aernout Mik en William Leavitt. Onder het directeurschap van Ann 
Goldstein werd de afgelopen jaren een accent gelegd op een grotere 
vertegenwoordiging van vrouwelijke kunstenaars in de collectie, dat uitmondde in 
aankopen van Monika Sosnowska, Pae White, Josephine Pryde, Elisabeth Price.  
 
Een tendens in het aankoopbeleid is dat er samen met andere musea wordt 
aangekocht. In 2013 werd zo een werk van Meiro Koizumi gezamenlijk verworven 
met het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem. Een geschonken installatie van 

Yael Bartana werd een 
gezamenlijk eigendom 
met het Van Abbe 
Museum in Eindhoven. 
Soms, en dat is een 
traditie van het Stedelijk, 
wordt er aangekocht 
vanuit tentoonstellingen 
(Aernout Mik, Lucy 
McKenzie), en worden er 
belangrijke retrospectieve 
aankopen gedaan 
(stanley brouwn).      
 
 

 

Aernout Mik, Shifting Sitting, 2011, coll. Stedelijk Museum Amsterdam. Productie in opdracht van het Stedeiljk 
Museum, Museum Jeu de Paume, Parijs, en Folkwang Museum, Essen. Gerealiseerd dankzij steun van het 
Mondriaan Fonds, het Nederlands Film Fonds en de European Cultural Foundation. Foto: Florian Braun 
 
In het aankoopbeleid wil het Stedelijk zich richten op kunstenaars en werken die 
een geografische verbondenheid hebben met de collectie. Daarnaast wil het 
museum zijn blik verbreden door zich naast de westerse wereld op een aantal 
(historisch bepaalde) niet-westerse aandachtsgebieden te richten, zoals: Oost-
Europa, Zuid-Amerika (dat in de vaste collectieopstelling met vroegmodern werk 
vertegenwoordigd is), (Zuid-)Afrika en het Verre en het Midden-Oosten. In 2013 
leidde dat tot aankopen van werk van Walid Ra‘ad, Amenuke, Pauline M’barek, 
Mounira Al Solh en Billie Zangewa. 
 
De collectie werd in 2013 ook verrijkt met een 
groot aantal schenkingen van verzamelaars, 
kunstenaars, galeriehouders en 
kunstliefhebbers. Zo schonk galeriehouder en 
verzamelaar Paul Andriesse zestig 
kunstwerken, waaronder fotografie, vormgeving 
en werk op papier van onder meer René 
Daniels, Marlene Dumas en Thomas Struth. Een 
selectie werd van mei tot september 
tentoongesteld. 
 

Thomas Struth, Kyoko and Tomoharu Murakami, Tokyo 

(Nakameguro),1991-1994, collectie Stedelijk Museum 

Amsterdam, schenking Paul Andriesse. 
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In november ontving het Stedelijk 94 werken van de 
Groningse schilder en drukker Hendrik Nicolaas 
Werkman (1882-1945), uit de collectie van de Stichting 
H.N. Werkman. De stichting, die door oud-directeur van 
het Stedelijk Museum Willem Sandberg werd opgericht, 
is nu opgeheven. Reden: het doel – het werk van 
Werkman in brede kring bekendheid geven – is bereikt. 
Het oeuvre van Werkman is door middel van het 
uitbrengen van een oeuvrecatalogus ontsloten. Het 
andere deel van het kunstbezit is geschonken aan het 
Groninger Museum.       
 
 
 
 

 
Druksel van H.N. Werkman 

 
Verzamelaars Pieter en Marieke Sanders uit Haarlem schonken 127 werken van 92 
kunstenaars. De samenstelling is zeer gevarieerd: het gaat om schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst en werk op papier. Het echtpaar Sanders 
laat zich al ruim veertig jaar verrassen door het werk van relatief jonge en nog 
onbekende kunstenaars uit Nederland en het buitenland. De afgelopen decennia 
hebben velen van hen internationaal naam gemaakt. De werken leveren een 
belangrijke bijdrage aan de collectie van het 
Stedelijk. Zo is een vroeg schilderij van Jan 
Andriesse een mooie aanvulling op de andere 
werken die het Stedelijk al van hem heeft. Een 
foto en een object van Ryan Gander uit de 
schenking zijn een veelbelovende versterking van 
de nog prille vertegenwoordiging van zijn werk in 
de museumcollectie. In een aantal gevallen 
betekent de schenking de start van de 
aanwezigheid van een kunstenaar in de 
verzameling, zoals dat geldt voor Lara 
Almarcegui, Sema Bekirovic en Steven Waddell. 
De schenking vindt gefaseerd plaats over een 
periode van vijf jaar, van 2013 tot 2018. Het 
Stedelijk Museum organiseert in 2015 een 
presentatie met een selectie uit deze schenking.    
 
Jan De Cock, Băcka Topola, 2010. Mixed media, 82 x 97 x 10 cm. © Atelier Jan De Cock 
 
 
Overzicht aankopen en schenkingen: zie bijlage Collectie 
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Art Handling 
 
Aan het realiseren van het ambitieuze 
tentoonstellingsprogramma levert de 
afdeling Art Handling een belangrijke 
bijdrage. Transporten worden georganiseerd 
en gecoördineerd en eenmaal binnen 
worden de kunstwerken uitgepakt, 
gedocumenteerd, geïnstalleerd en 
onderhouden.  
 
De grootste tentoonstelling van het jaar, 
‘Kazimir Malevich en de Russische avant-
garde’, bestond uit meer dan 600 werken. 
Hiervoor werd een hele vleugel van de 
oudbouw benut. In de Van Den Ende 
Foundation zaal werd een unieke 
reconstructie van Malevich’s beroemde 
‘0.10’-tentoonstelling gemaakt.           Opbouw van de Malevich-tentoonstelling. 
 
Ook heeft Art Handling zich intensief beziggehouden met werkzaamheden rond de 
reizende tentoonstelling ‘Mike Kelley’, die in 2013 in het Stedelijk werd afgesloten. 
Na Amsterdam zijn de werken naar musea in Parijs en New York gegaan. Naast het 
coördineren van de kunsttransporten heeft de afdeling ook de opbouw en de 
afbraak op die locaties begeleid. 
 
In eigen huis vonden dertig wisselingen in de collectiepresentatie plaats en werden 
er meer dan zestig aanwinstendossiers behandeld. 
 
In 2013 heeft het Stedelijk Museum 109 werken uitgeleend. Deze gingen naar 24 
verschillende instellingen in Nederland en naar musea en culturele instellingen in 
Brussel, Lugano, Dakar, Zurich, Minneapolis, St Ives, Keulen, Mönchengladbach, 
Monte-Carlo, Georgia, San Francisco, Oostende, Wenen, Wolfsburg, Philadelphia, 
Stuttgart, Moskou, Verona, Osaka, Frankfurt en Humlebaek.  
Voor de werken uit de eigen collectie zijn medewerkers van Art Handling onder 
andere naar Venetië gereisd om Walter de Maria’s Apollos Ectasy bij de Biënnale te 
installeren, naar New York om Richard Serra’s Untitled op te stellen bij de David 
Zwirner Gallery, naar Parijs om Keith Haring’s Apartheid op te hangen in Le Musee 
d’Art Moderne de la Ville de Paris en naar Düsseldorf om Alexander Calder’s 
Suspended Composition of Small Leaves (Four Red Spots) op te stellen bij de 
Kunstsammlung Nordrein-Westfalen. 
 

Er waren ook activiteiten in het 
depotgebouw. Art Handling heeft 
een dag met lezingen en 
rondleidingen georganiseerd voor 
behoudsmedewerkers die lid zijn 
van Restauratoren Nederland. In 
het depot werden 23 rondleidingen 
gegeven voor in totaal 205 
deelnemers.  
De studiezaal ontving 58 
onderzoekers van buiten het 
museum die werken wilden 
bezichtigen voor onderzoek of 
mogelijke bruiklenen. Daarvoor 
zijn 807 werken uit depot gehaald. 

Opbouw van de Malevich-tentoonstelling 
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Behalve de operationele 
activiteiten is er ook iets belangrijks 
bereikt op beleidsmatig gebied:  
in het kader van de Europese 
ordening rondom de beveiliging 
van luchtvracht, heeft het Stedelijk 
Museum de status 'erkend agent 
luchtvracht' gekregen. Deze status 
is een belangrijke voorwaarde om 
de museale kwaliteit bij 
luchtvrachtzendingen voor zowel 
de werken van het Stedelijk 
Museum als haar bruikleengevers 
te kunnen waarborgen.  
 
 
 
 
           

     Bruikleen van Kazimir Malevich. Alle foto’s: Art Handling 

 
Overzicht uitgaande en inkomende bruiklenen: zie bijlage Collectie
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Restauraties 
 
De restauratoren besteden veel tijd aan het onderzoeken en behandelen van 
kunstwerken, het maken van conditierapportages en het meewerken aan 
tentoonstellingen.  
 
Met medewerking van externen is in 2013 intensief gewerkt aan de tentoonstelling 
‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’. Alle werken uit de eigen collectie 
werden gecontroleerd op conditie en indien nodig behandeld. De afdeling 
Papierrestauratie heeft van 730 werken een uitgebreide materiaal- en 
techniekbeschrijving gemaakt voor de catalogus van de Khardzhiev collectie. 
Honderden objecten zijn in passe-partouts gezet en ingelijst, waarvoor nieuwe 
wissellijsten werden ontworpen. Bij een aantal gouaches is de kwetsbare verflaag 
geconsolideerd. De schilderijenrestauratoren hebben zes schilderijen van de 
Khardzhiev collectie behandeld: het doek is structureel verstevigd en de verflaag is 
geconsolideerd, schoongemaakt en waar nodig geretoucheerd. Een aantal 
schilderijen heeft een nieuwe lijst gekregen. Daarnaast is veel bijgedragen aan de 
inrichting van de tentoonstelling, vooral de conditiecontrole van alle binnenkomende 

bruiklenen, het 
inlijsten hiervan en 
het opstellen van 
de werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werk van Malevich en 
tijdgenoten uit de collectie 
van het Stedelijk en uit de 
Khardzhiev-collectie 
wordt gerestaureerd voor 
de tentoonstelling. 

 
Gloeilampen 
In 2013 werd ook gewerkt aan een aantal bijzondere projecten, mede met steun 
van de BankGiro Loterij. Eén hiervan was een inventarisatie van alle werken uit de 
collectie, autonome kunst en design objecten, met gloeilampen en Tl-buizen. De 
lampen zijn gedocumenteerd, de voorraad geïnventariseerd en er werden extra 
lampen aangeschaft om de werken optimaal te kunnen blijven exposeren. Bij 
gloeilampen is dit urgent omdat deze uit de handel verdwijnen. Ook is onderzoek 
gedaan naar vervanging van gloeilampen door een ander type lamp, waar dit 
esthetisch en conservatorisch mogelijk en wenselijk is. Een vergelijkbaar project 
loopt voor de neonkunstwerken in de collectie, het gaat hier om kunstenaars als 
Bruce Naumann en Joseph Kosuth. Dit laatste project wordt gecoördineerd door de 
beeldenrestauratoren.  
 
Glasziekte 
Een interessant onderzoek, behorende bij de deelcollectie Toegepaste Kunst en 
Vormgeving, loopt er naar glazen objecten die zijn aangetast door de glasziekte. Dit 
schadeverschijnsel kan behandeld worden door het glas te spoelen. Naast de 
aanpak van individuele objecten is dieper onderzoek naar de oorzaken gewenst om 
de juiste preventieve maatregelen te kunnen nemen. Het betreft onder andere 
werken van belangrijke ontwerpers als Gijs Bakker en Tapio Wirkkala.  
 
Overzicht restauraties: zie bijlage Collectie
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Onderzoek en Publicaties 
 
Het doen van onderzoek en de uitwisseling van onderzoeksgegevens vormt een 
van de kerntaken van het Stedelijk Museum. De collectie, de institutionele 
geschiedenis van het museum en het hedendaagse debat op het gebied van kunst 
en vormgeving zijn belangrijke pijlers op dit gebied.  
 
Herkomstonderzoek 
Het Stedelijk Museum heeft net als de meeste andere musea in Nederland 
deelgenomen aan het landelijke onderzoek 'Museale Verwervingen sinds 1933', dat 
werd gecoördineerd door de Museumvereniging. De resultaten van deze zoektocht 
naar werken in Nederlandse collecties met een mogelijk problematische herkomst 
die verband houdt met de Tweede Wereldoorlog, werden in oktober gepresenteerd 
via de website www.musealeverwervingen.nl. Zo kon iedereen zien wat het 
onderzoek tot dusver had opgeleverd. Bij het Stedelijk werd de herkomst van 17 
werken nader onderzocht.  
Steeds wanneer het onderzoek een mogelijke eigenaar opleverde, werd er contact 
opgenomen door de Gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum zodat het 
verleden en de toekomst van deze werken met hen onderzocht kon worden. In 
sommige gevallen kon er geen mogelijke eigenaar worden achterhaald. Het 
onderzoek is dan ook nog niet afgerond en wordt met zorg voortgezet. Daarbij staat 
een open houding naar iedereen die meer informatie over de herkomst van deze 
werken heeft voorop. Tevens bereidt het museum een tentoonstelling voor over ‘Het  
Stedelijk Museum en de Tweede Wereldoorlog’ (februari – mei 2015). 
 
Publicaties 
Na de vijf publicaties over het 
museum en de collecties die bij de 
heropening in 2012 verschenen, 
produceerde het Stedelijk in 2013 vijf 
publicaties bij tentoonstellingen: 
 
In mei verscheen bij de gelijknamige 
tentoonstelling de catalogus Jo Baer. 
In the Land of the Giants: een kleine, 
mooi verzorgde catalogus over een 
nieuwe serie schilderijen van deze 
Amerikaanse, in Amsterdam 
woonachtige, kunstenares.   
 
In augustus verscheen de 
langverwachte publicatie Mike Kelley, 
een thematische, retrospectieve 
catalogus bij de tentoonstelling die 
eerst in Amsterdam te zien was, en 
daarna doorreisde naar Parijs, New 
York en Los Angeles. Mike Kelley is 
het meest uitgebreide boek over deze 
invloedrijke Amerikaanse kunstenaar 
ooit. Aan de hand van een select 
aantal thema’s worden de grote lijnen 
in Kelley’s oeuvre zichtbaar. De 
publicatie bevat essays, een volledig 
geannoteerd beelddeel en een 
herziene biografie en bibliografie van 
Kelley's werk.  
 
 
 
 

https://ex2007.stedelijk.nl/owa/redir.aspx?C=mMebatI2yUujc6gUWzwu4Cr3P14LAtFI0sL3YQMwhwo-cL_oBWohEJCnClII2d-56wIjhn5uzq8.&URL=http%3a%2f%2fwww.musealeverwervingen.nl
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In oktober verschenen twee publicaties bij de tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en 
de Russische avant-garde’. 
 
Russische avant-garde: de Khardzhiev-collectie in het Stedelijk Museum is een 
wetenschappelijke bestandscatalogus op basis van jarenlang onderzoek door het 
museum. Deze publicatie biedt een nagenoeg compleet overzicht van de unieke 
collectie Khardziev-Chaga, die zich sinds 1997 in het Stedelijk Museum bevindt.  
De Russische literatuurwetenschapper Nikolai Khardzhiev (1903-1996) verzamelde 
werk van meesters als Kazimir Malevich, Mikhail Larionov, Olga Rozanova, El 
Lissitzky, Vasiliy Chekrygin, Mikhail Matyushin en Vladimir Tatlin. Het is voor het 
eerst dat dit deel van zijn belangrijke collectie beschreven en gepubliceerd is. 
 
Naast de wetenschappelijke publicatie verscheen een rijk geïllustreerde 
tentoonstellingscatalogus voor een breder publiek: Kazimir Malevich en de 
Russische avant-garde. Aleksandra Shatskikh beschrijft in haar essay Malevich’ 
visie op de kunst en hoe hij andere kunstenaars om zich heen inspireerde en 
meenam op zijn zoektocht. Aan de hand van 265 kleurillustraties en 12 
verhelderende inleidingen van Linda S. Boersma wordt Malevich’ indrukwekkende 
oeuvre gepresenteerd.  
 
Tot slot verscheen in november de eerste publicatie in het kader van het meerjarige 
project ‘Global Collaborations: Made in Commons’. Made in Commons is 
geïnspireerd door notie van ‘commons’ en de relatie ervan met de hedendaagse 
kunst. De publicatie licht de artistieke uitgangspunten van het project toe en bevat 
een essay door de Indonesische antropoloog Nuraini Juliastuti over de wijze 
waarop het begrip ‘commons’ in de Indonesische kunstpraktijk een rol van belang 
speelt.  
 
In 2013 is er bovendien een begin gemaakt met de ontwikkeling van een 
academisch online tijdschrift, getiteld: Stedelijk Studies. Dit tijdschrift zal 
hoogstaand academisch onderzoek publiceren op het gebied van de Stedelijk 
collectie en institutionele geschiedenis, museaal onderzoek en actuele thema’s  
op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, in samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam, Leiden Universiteit, Utrecht Universiteit, de Vrije 
Universiteit en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het museum heeft een 
innovatief project voor ogen waarbij snel over urgente en actuele thema’s in de 
beeldende kunst en vormgeving gepubliceerd kan worden, en waarbij de digitale 
collectie van het Stedelijk ook actief gebruikt zal worden. In het najaar van 2013 is 
er een redactieraad opgericht en werden de missie en visie voor het tijdschrift 
geformuleerd. Najaar 2014 zal het eerste nummer verschijnen.  
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Bibliotheek en Archief  
 
De publiciteit rond het Stedelijk Museum is na de heropening enorm toegenomen. 
De bibliotheek hield daarvan de documentatie bij (krantenknipsels, artikelen in 
vakbladen en dergelijke).  
 
Een groot project rondom de verhuizing in 2012, was het toekennen van  
nieuwe plaatsnummers aan duizenden boeken in de nieuwe bibliotheek.  
Deze werkzaamheden werden in 2013 afgerond. 
 
In 2013 werden 2.884 boeken 
verworven, waarvan 636 stuks als 
schenking uit de nalatenschap van 
Luca Dosi Delfini en 53 als 
schenking van Harry van Hugten. 
Daarnaast werden 472 dvd’s en 
cd’s toegevoegd aan het 
bibliotheekbezit. Zeker de helft van 
de aanwinsten is binnengekomen 
via ruilverkeer, wat een welkome 
ontwikkeling is aangezien er 
vanwege bezuinigingen is 
gesneden in het budget.  
De voornaamste bezuinigingen 
werden gezocht in het 
terugbrengen van het aantal 
tijdschriftabonnementen, zodat het 
aanschafbudget voor boeken 
vrijwel gelijk bleef.    Een vondst in het archief leidde tot opnamen voor het  

     BBC-programma Fake or Fortune? Foto Marie-José Raven 
 
Meer dan 3.000 bezoekers vonden de weg naar de leeszaal en maakten gebruik 
van de collectie van de bibliotheek. Daaronder waren ongeveer dertig onderzoekers 
uit het buitenland die langere tijd achtereen gebruik maakten van bibliotheek en 
archief. Er werd ongeveer 25.000 keer materiaal aangevraagd, dat is inclusief de 
verzoeken van eigen museumstaf. Per mail werden ongeveer 400 inhoudelijke 
inlichtingen verstrekt, waarvan de helft aan buitenlandse onderzoekers (antwoorden 
op vragen over de collectie, archief etc.). Mensen die in Nederland wonen, worden 
veelal gevraagd hun onderzoek ter plekke te komen doen. Via info@stedelijk.nl,  
het mailadres voor algemene informatie, dat door de bibliotheek wordt gebruikt, 
kwamen ongeveer 2.500 e-mails binnen. Daarnaast werden honderden 
reactiekaartjes en schriftelijke verzoeken om informatie verwerkt. 
 
Archief 
De digitalisering van het archief 1895-1980, een project waarbij ongeveer 300.000 
documenten gescand en gedigitaliseerd werden, kon eind 2013 worden voltooid. 
Archivaris Chietra Cheda maakte daarvoor een uitgebreide archiefinventaris.  
Na de overdracht van dit gedeelte van het archief aan het Stadsarchief in januari 
2014, zal dit digitale archief beschikbaar zijn voor gebruikers van de leeszaal van 
de bibliotheek van het Stedelijk Museum.  
 
Bibliotheekmedewerkers schreven ook, om de beurt, blogs en bijdragen voor  
de Facebookpagina van het museum. 
 
 

mailto:info@stedelijk.nl
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Fotoafdeling 
 
De fotoafdeling ontving ongeveer 220 aanvragen (soms bestaande uit verzoeken 
voor tientallen reproducties) van externen. Dit leverde een bedrag op van € 32.675, 
wat een behoorlijke groei betekende ten opzichte van de vorige jaren. De 
verwachting is dat dit resultaat de komende jaren nog sterk kan verbeteren 
naarmate meer van de collectie online komt. Het is niet voor niets dat de 
medewerker beeldbank een belangrijke rol speelt in de clearing van copyrights. 
Medewerkers van het Stedelijk die daar veel mee te maken hebben (o.a. de Press 
Office) worden dan ook getraind in het correct omgaan met beeldrecht. Naast 
inkomsten genereert levering van reproducties ook nog een belangrijke bijdrage  
in natura: voor alle reproducties die geleverd worden, ontvangt de bibliotheek een 
bewijsexemplaar van de bijbehorende publicatie. 
 
In 2013 werden 278 werken uit de collectie digitaal gefotografeerd door de 
fotografe, en vele honderden voorzien van een registratiefoto. Verder werden  
via externe fotografen vele activiteiten gefotografeerd: alle openingen en 
tentoonstellingen in het museum, en 22 onderdelen van het Public Program.  
 
Daarnaast ontving de afdeling een groot aantal interne beeldaanvragen, waarvoor 
vaak lang en onvermoeibaar in het archief werd gezocht naar hét plaatje.  
 
De pool van freelance fotografen die volgens de nieuwste protocollen en met een 
getekend standaardcontract voor het Stedelijk Museum kunnen werken, werd in 
2013 uitgebreid van 3 naar 6.   
 



 

28 

 

Public Program 
 

 
 

Performance van Studio Sjaron Minailno bij de Malevich-tentoonstelling. Foto Ernst van Deursen 

 
In 2010 startte het Public Program, dat is geïntegreerd in de programmering van het 
museum. Het Public Program informeert over, draagt bij tot en stelt kritische vragen 
over de collectie en de tentoonstellingen van het museum. Het functioneert ook –  
in nauwe samenwerking met externe partijen – als een autonoom platform, waar 
vragen gesteld worden die verder gaan dan de praktijk van het museum alleen. 
Kunstenaars, kunstprofessionals en collega instituten treden op als partners in  
het debat over hedendaagse kunst. Experts uit binnen- en buitenland worden 
uitgenodigd om ervaringen, inzichten en onderzoeksresultaten te delen.  
 
Het Stedelijk wil deze platformfunctie voortzetten en verder uitbreiden met 
veelzijdige evenementen die verschillende artistieke en culturele disciplines met 
elkaar in contact brengen en in elkaar laten vloeien. De nadruk ligt op innovatief 
onderzoek en vernieuwende kunst. Door middel van een gevarieerde 
programmering onderzoekt het Public Program wat kunst kan doen, en hoe de 
grenzen van haar definitie verlegd kunnen worden, voorbij de traditionele en/of 
normatieve opvattingen. Het Public Program heeft niet één uniform publiek, de 
verschillende evenementen trekken steeds een andere doelgroep aan. Desondanks 
wordt ernaar gestreefd de activiteiten voor een breed publiek bekend te maken.  
 
Binnen het kader van een duidelijk sociale en culturele verantwoordelijkheid doet 
het Public Program onderzoek naar de interactie tussen kritisch en creatief denken. 
Het Public Program vervult een signaalfunctie voor het museum: identificeren, 
contextualiseren en het debat aangaan over maatschappelijke ontwikkelingen met 
bijzondere focus op de relatie tussen kunst, politiek en cultuur – met in het 
achterhoofd het besef dat die relatie voortdurend aan verandering onderhevig is.  
In de programmering is speciale aandacht voor de relatie tot niet-westerse kunst en 
kunstenaars, gender(politiek), kritische theorie, actuele ontwikkelingen (zowel 
nationaal als internationaal) en de vraag hoe jongeren nog meer bij de activiteiten 
van het museum kunnen worden betrokken. 

Het Public Program is informatief en maakt nieuwsgierig, en wil bijdragen aan de 
ervaring van het Stedelijk als een ruimte waar je samenkomt, en waar je de wereld 
om ons heen ervaart door kunst. 
 
 
Programmaoverzicht: zie bijlage Public Program  
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Educatie en publieksbegeleiding 
 
Nadat in 2012 een stevige programmabasis was neergezet die veel families, 
scholieren en jongeren blijft aantrekken, lag de focus in 2013 op diverse nieuwe en 
bijzondere initiatieven die veel inspiratie geven voor de toekomst van educatie en 
publieksbegeleiding. De aftrap van het Alzheimer programma, de televisieserie  
‘What the Art?!’, het ‘Kazimir Lab’, de publieksprijs voor de Museumnacht en een 
documentaire over het graf van Malevich waren wat dat betreft de hoogtepunten.  
 
Families  
In 2013 deden vele duizenden 
families mee aan het ruime 
aanbod familieactiviteiten. De 
zogenoemde Familiesporen 
(waaronder het populaire  
‘Kazimir Familiespoor’), familie-
rondleidingen (843 deelnemers) 
en een interactieve audiotour met 
beeld nodigden families uit om 
met elkaar te kijken en in gesprek 
te gaan. In oktober transfor- 
meerde het Familielab naar  
het ‘Kazimir Lab’, waar families 
onder meer suprematistische 
composities maakten met 
kleurvlakken op    Kinderen in het Kazimir Lab, geïnspireerd door Malevich.  

magnetische wanden.    Foto Tomek Dersu Aaron 
 
Kinderworkshops door kunstenaars  
Kunstenaars en ontwerpers gaven elke zondag een unieke workshop aan 
nieuwsgierige kinderen van 6-12 jaar. Met Guido van der Werve liepen ze 
bijvoorbeeld geheel in het zwart gekleed door het museum en bedachten ze 
performances. Lernert & Sander bedachten met de kinderen nieuwe titels voor alle 
naamloze kunstwerken (zo werd een werk van Rothko ‘De gekleurde tv’). In het 
najaar zorgde de ‘Malevich’-tentoonstelling voor inspiratie. Dit leidde bijvoorbeeld 
tot Architektons van witte lego (met Job Schroën) en knotsgekke kostuums (met 
Hella de Jonge). 
 
Onderwijs  
In totaal bezochten 35.780 leerlingen en studenten het Stedelijk. Zij deden dit 
zelfstandig, kregen een rondleiding op maat of namen deel aan een van de achttien 
onderwijsprogramma’s, vaak met een workshop in de educatieve studio’s. Met de 
speciale Stedelijk-Docentenpas bezochten docenten het museum gratis, ter 
voorbereiding of inspiratie.  
 

Basisonderwijs 
In 2013 kwamen 10.096 
basisschoolleerlingen op zes 
programma’s af, met vooral 
veel belangstelling voor ‘De 
Stijl – Mijn Stijl’. Een nieuw 
programma is ‘Eén, twee, 
kunstenaar’, speciaal voor 
kleuters. Dankzij de Turing 
Foundation reisden 5.366 
leerlingen gratis naar het 
Stedelijk met de Turing 
Museumpleinbus, een 
samenwerking van het  

Rondleiding voor leerlingen basisschool. Foto Tomek Dersu Aaron  
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Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum. Velen stapten voor het 
eerst het museum binnen. Voor 92% van de scholen was dit gratis vervoer 
doorslaggevend voor het museumbezoek en 78% organiseerde hierdoor zelfs een 
extra museumbezoek. 
 
Voortgezet & hoger onderwijs  
Meer dan 17.165 leerlingen en studenten van het voortgezet- en hoger onderwijs 
verdiepten zich voor hun eindexamenonderwerp in het Stedelijk. Naast de 
eindexamenprogramma’s en ‘So you think you are an artist?’, over creativiteit, 
waardeerden scholen vooral het programma ‘Stedelijk in the Pocket’ en het op 
maat-principe van het Stedelijk. Maar liefst 565 scholen kregen een programma op 
maat. Docenten hadden verder veel animo voor twee verdiepende ‘Teach the 
Teacher’-trainingsdagen, georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam. 
 
Blikopeners 
Blikopeners zijn Amsterdamse jongeren (15-19 jaar) met een bijbaan bij het 
Stedelijk. Ze geven rondleidingen en organiseren workshops en evenementen 
waarmee zij leeftijdsgenoten en andere geïnteresseerden enthousiasmeren. Zo  
organiseerden ze een evenement rond de tentoonstelling ‘Mike Kelley’ en gaven zij 
onder de luifel van het museum het zomerfeest ‘Block Party’. In hun eigen ruimte in 
de nieuwbouw werd de vernieuwde ‘Blikopener Spot’ geopend. In samenwerking 
met ontwerpstudio Moniker bereiden zij hier een animatiefilm voor waar bezoekers 
ook aan mee kunnen werken. Op 2 november maakten de Blikopeners een groot 
succes van de jaarlijkse Museumnacht met hun ‘Stedelijk Space Station’. Hiervoor 
kreeg het Stedelijk Museum zelfs de eerste prijs. Blikopeners werkten ook mee aan 
AVRO’s Kunstuur ‘What the Art?!’, een zesdelige serie waarin zij hedendaagse 
kunstenaars interviewden. Al deze activiteiten waren niet tot stand gekomen zonder 
de hulp van partijen als TrouwAmsterdam, Kunstbende, CJP, YoungWorks, 
Diversion en de AVRO. Op internationaal niveau wisselden Blikopeners ervaringen 
en ideeën uit met de jongerengroepen van Tate Modern, Tate Britain, Tate 
Liverpool, Centre Pompidou en Reina Sofía.  
 

 
 

De nieuwe lichting Blikopeners in het Stedelijk Museum. Foto Ernst van Deursen 

 
De Blikopeners in 2013 waren: Fardowsa Abdisalam, Sa-Ra Choi, Esha Bechor 
Gay, Jesse Hellendoorn, Chris Jacobs, Joe Jaspers, Helinda Karabulut, Fenneke 
Mooij, Margot van der Sande, Luna Schumacher, Jan van Schooten, Malika 
Soudani, Robin Vermeulen, Kaleigh de Vos en Karim Witte. Blikopeners worden 
gesteund door het SNS REAAL Fonds.  
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Vrijwilligers en (maatschappelijke) stages 
Het museum werkt met een groep van zo’n vijftig gastheren en gastvrouwen.  
Deze enthousiaste en betrokken vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de 
publieksvriendelijkheid en zijn het aanspreekpunt voor de bezoeker. Ze ontvangen 
onder meer groepen, staan in het Familielab en geven informatie in het museum of 
bij de informatiebalie. Ze helpen ook bij ontvangsten en openingen en ondersteunen 
het Alzheimerprogramma ‘Onvergetelijk Stedelijk’. De vrijwilligersgroep is divers in 
achtergrond, opleiding en leeftijd. In 2013 was de jongste vrijwilliger 18 en de 
oudste bijna 70 jaar. Voor vijf stagiaires en 62 maatschappelijke stagiaires was de 
afdeling Educatie dit jaar bovendien een bijzondere leerplek. 
 
‘Onvergetelijk Stedelijk’ 
Speciaal voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie en hun 
mantelzorgers is er ‘Onvergetelijk Stedelijk’. Dit nieuwe programma, dat in  
samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven is opgezet en daar 
‘Onvergetelijk Van Abbe’ heet, bestaat uit interactieve rondleidingen en workshops. 
Het is geïnspireerd op het succesvolle ‘Meet Me at MoMA’-programma van het 
Museum of Modern Art in New York.  
De deelnemers bekijken samen, in een ontspannen en positieve sfeer, kunstwerken 
in het museum. Sinds de start van het programma zijn er 41 rondleidingen gegeven 
waar 501 mensen aan deelnamen. Hiervan had iets minder dan de helft de ziekte 
van Alzheimer of een andere vorm van dementie; de rest van de deelnemers 
bestond uit mantelzorgers of begeleiders vanuit woon- en zorginstellingen.  
De reacties waren 
unaniem positief. 
’Onvergetelijk 
Stedelijk’ werd in 
2013 mede mogelijk 
gemaakt door Fonds 
Sluyterman van Loo 
en Stichting RCOAK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rondleiding tijdens 
‘Onvergetelijk Stedelijk’.  
Foto Tomek Dersu Aaron 

 
Publieksbegeleiding 
De afdeling Educatie zorgt voor diverse vormen van verdieping bij de collectie en 
tentoonstellingen. Zo kregen de dertien geproduceerde video’s over kunst en 
vormgeving in 2013 meer ruimte in het museum, zowel online (via het gezamenlijke 
videoplatform www.arttube.nl met partners Boijmans van Beuningen, MuHKA, 
Gemeentemuseum Den Haag en de Pont, met steun van SNS REAAL Fonds en 
het Mondriaan Fonds) als ‘live’ in het museum. Op deze manier kunnen bezoekers 
vooraf, tijdens en na het bezoek zich voorbereiden of verdiepen in een 
tentoonstelling of kunstenaar. Het Stedelijk produceerde onder meer een 
documentaire naar aanleiding van het vinden van het graf van Malevich (i.s.m. 
Robbie Schweiger en Jeroen van der Poel), vlak voor de opbouw van de 
tentoonstelling. Bij de ‘Malevich’-tentoonstelling maakte Educatie ook een 
multimediatour in zeven talen, in samenwerking met Antenna International. Bij veel 
tentoonstellingen werd een zaalblad of folder geproduceerd. Bovendien werden 
door veertig rondleiders 3.184 rondleidingen gegeven, waarvan 1.363 aan 
volwassenen (circa 17.750 deelnemers).  
 
Overzicht activiteiten: zie bijlage Educatie 

http://www.arttube.nl/
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Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 
 

 
  

Foto Gert Jan van Rooij 

 
Het was een enerverend jaar voor Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). 
In januari liep het meerjarige ‘Project 1975’ ten einde. Doel van dit project was de 
(Westerse) kaders en waarden waarin hedendaagse kunst geproduceerd, getoond 
en besproken wordt te heroverwegen. Centraal hierbij stonden de postkoloniale 
conditie van onze maatschappij en de relevantie daarvan voor de hedendaagse 
kunst. De laatste tentoonstelling van het project, ‘Hollandaise’, samengesteld door 
gastcurator Koyo Kouoh, reisde in april nog door naar RAW Material Company in 
Dakar, Senegal. De eindpublicatie van ‘Project 1975’ verschijnt in maart 2014.  
 
Het volgende programma, ‘Global Collaborations’, speelt zich gedurende drie jaar af 
in zowel het Stedelijk Museum als in SMBA. De eerste tentoonstelling, ‘Made in 
Commons’, betrof een samenwerking (‘collaboration’) met KUNCI Cultural Studies 
Centre in Yogyakarta en reisde na Amsterdam door naar Indonesië. In september 
organiseerde SMBA een grote tentoonstelling in Moskou in het kader van het 
Nederland-Rusland-jaar.  
 
Deze internationale activiteiten, waarbij steeds kunstenaars uit Amsterdam en 
omstreken waren betrokken, verhullen enigszins dat SMBA ook te lijden had onder 
de bezuinigingen. Sinds 1 mei 2013 is SMBA één dag per week minder open en 
voor het eerst bleven de deuren in de zomer, tijdens de piek in het toeristenseizoen, 
noodgedwongen gesloten. Dit had consequenties voor het bezoekersaantal.  
 
Desondanks kan SMBA terugkijken op een fraaie reeks interessante en niet-
alledaagse tentoonstellingen en projecten. Dat begon met de solotentoonstelling 
‘Border Cities’ van Elian Somers, een foto-epos over enkele steden op de grenzen 
van het voormalige Sovjet-imperium, die in de geschiedenis menigmaal wisselden 
van identiteit en architectuur. De groepstentoonstelling ‘Right to the City’ was 
samengesteld door de jonge gastcurator Madelon van Schie. Zij selecteerde een 
aantal jonge, opkomende Zuid-Amerikaanse kunstenaars die allen reflecteerden op 
de rol die gewone stedelingen spelen in de beleving en het aanzien van de 
metropool. Voor de zomersluiting volgde nog een aantal kortdurende 
tentoonstellingen in samenwerking met kunstopleidingen in Amsterdam.  
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In september openden tegelijkertijd twee tentoonstellingen: eerst de grote 
groepstentoonstelling ‘Spaces of Exception’ in ArtPlay in Moskou, onder de vlag 
van de Moskou Biënnale. Met werk van vooral Nederlandse en Russische 
kunstenaars was de tentoonstelling een reflectie op de vele vormen van politieke 
achteloosheid en arbitraire wetgeving in het huidige Rusland. De tentoonstelling 
fungeerde tevens als gastheer van het ‘Dutch Pavilion’ van het Mondriaan Fonds. 
Vlak daarna opende in SMBA ‘Scenographies’: een telkens veranderende 
tentoonstelling die tot stand kwam via een unieke samenwerking tussen SMBA, 
Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) en het Lectoraat kunst en Publieke 
Ruimte (LAPS), dat verbonden is aan de Rietveld Academie. Clare Butcher was de 
gastcurator van dit kameleontische project.   
  
De tentoonstelling ‘Made in Commons’, ten slotte, opende tijdens het Amsterdam 
Art Weekend. Bij deze gelegenheid vulde de ruimte van SMBA zich met 
Indonesische invloeden dankzij de inbreng van KUNCI uit Yogyakarta. 
Uitgangspunt was het idee van gemeengoed, gemeenschappelijke vormen van 
bezit. Tien kunstenaars en kunstcollectieven maakten op basis hiervan nieuw werk. 
 
Programma overzicht: zie bijlage SMBA
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Marketing en Communicatie  
 
Terwijl het Stedelijk Museum zich na de succesvolle heropening in 2012 weer 
positioneerde als het grootste museum van moderne kunst in Nederland, stonden 
de marketing- en communicatie-inspanningen in 2013 vooral in het teken van de 
verschillende tentoonstellingen.  
 
De focus in het marketingbeleid lag op het informeren, 
activeren en binden van de primaire doelgroepen: 
‘Jonge Trendsetters’, ‘Randstedelijke 
Cultuurliefhebbers’, ‘Families’ en ‘Internationale 
Cultuurtoeristen’. Voor de grotere tentoonstellingen, 
zoals ‘Mike Kelley’, ‘Aernout Mik’, ‘Lawrence Weiner’ 
en ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’ 
werd zowel betaalde marketing als onbetaalde PR 
ingezet om deze doelgroepen te bereiken.  
 
Het resultaat van alle inspanningen was een 
recordaantal bezoekers van bijna 700.000 (exacte 
aantal was 695.065). Op 28 maart 2013 ontving het 
Stedelijk zijn 500.000ste bezoeker sinds de 
heropening in september 2012. Op 30 december 2013 
werd de 1.000.000ste bezoeker sinds de heropening 
verwelkomd.  
 
Samenwerken 
Onder het motto ‘Samen staan we sterk’ werd met 
verschillende culturele partners samengewerkt, zoals 
het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, Koninklijk 
Concertgebouw en Koninklijk Concertgebouworkest. 
Met De Appel arts centre, EYE en FOAM werd een 
strategie bepaald om de doelgroep ‘Jonge 
Trendsetters’ aan te trekken en met de Museumplein-
partners werd in juni 2013 een evenement georganiseerd.            Foto Ernst van Deursen 
Daarnaast was het Stedelijk gastlocatie voor het Grachtenfestival. 
         

Campagnes 
‘Mike Kelley’, 15/12/2012 – 01/04/2013  
In december 2012 was al een start gemaakt met de campagne voor deze 
tentoonstelling en in het voorjaar van 2013 werd deze verder voortgezet.   

Ingezette middelen waren onder meer buitenreclame in de vier grote steden, 
advertenties in landelijke dagbladen en online aandacht via bannering en social 
media. Verder verscheen er een publieksfolder bij de tentoonstelling. Aantal 
museumbezoekers in de periode dat deze tentoonstelling open was: 253.079. 
 
‘Aernout Mik: Communitas’, 04/05/2013 – 25/08/2013 
Marketinginzet voor deze tentoonstelling bestond uit buitenreclame in Amsterdam, 
advertenties in landelijke dagbladen en verschillende online uitingen. De Facebook-
campagne kon positief worden geëvalueerd vanwege het aantal extra Vrienden dat 
zich aanmeldde. Het affiche werd, zoals alle affiches, ontworpen door het vaste 
ontwerpduo Armand Mevis en Linda van Deursen. Ook verscheen er een 
publieksfolder met informatie over de tentoonstelling. Aantal museumbezoekers in 
de periode dat deze tentoonstelling open was: 54.317. 
 
‘Lawrence Weiner: Op de wind geschreven’, 21/09/2013 – 05/02/2014 
Voor deze tentoonstelling zijn paginagrote advertenties geplaatst in verschillende 
nationale en internationale kunstbladen. Tijdens de Uitmarkt stond de 
museumpresentatie voor een deel in het teken van deze tentoonstelling en werden 
er ‘Weiner-speedtours’ georganiseerd. De speciaal gemaakte flyer met een 
‘Weiner-plaktattoo’ werd onder meer meegestuurd met magazine Kunstbeeld aan 
alle abonnees. Daarnaast verscheen nog een flyer om bezoekers te informeren 
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tijdens het museumbezoek. Aantal museumbezoekers gedurende deze 
tentoonstelling in 2013, waarin ook de Malevich-tentoonstelling viel, was: 217.024  
in 2013 en 318.264 in de gehele periode. 
 

‘Kazimir Malevich en de Russische avant-
garde, met selecties uit de Khardzhiev- en 
Costakis-collecties’, 14/10/2013 – 
02/02/2014 
Dit was de belangrijkste en meest 
succesvolle tentoonstelling van het jaar.  
Het aantal museumbezoekers voor deze 
tentoonstelling in 2013 was 182.844, en in 
totaal 279.000. 
De campagne werd deels gefinancierd met 
hulp van het BlockBusterfonds en bestond 
uit twee onderdelen: de campagne gericht 
op de ‘Randstedelijke Cultuurliefhebber’ 
door middel van een outdoor campagne 
met abri’s en een online campagne gericht 
op de ‘Jonge Trensetter’. Voor die laatste 
groep werd samengewerkt met het bureau 
Achtung, dat gespecialiseerd is in het 
aantrekken van deze doelgroep. Achtung 
ontwikkelde in opdracht van het Stedelijk de 
‘Explicit Tours Campagne’, waarbij een 

aantal BN’ers zijn of haar ongezouten mening gaf over het werk van Malevich. 
Hierbij werd een app ontwikkeld waarmee mensen in het museum en daarbuiten 
konden luisteren naar audiofragmenten.  
 

Voor ‘Malevich’ werden de volgende marketingmiddelen ingezet:  
 
Outdoor & Indoor media 
- banner op vrachtwagenlift Stedelijk Museum;  
- vlaggen in binnenstad Amsterdam; 
- affiches vier grote steden; 
- digitale posters op Schiphol. 
 
Print media 
- NRC-bijlage plus ‘ankeiler’ op de voorpagina; 
- aankondigingen Stedelijk/NRC paneldiscussie; 
- verschillende advertenties in NRC Handelsblad en de Volkskrant. 
 
TV           

- AVRO Kunstuur special Malevich;      

- reclamespotje via Ster & Cultuur. 
 
Online media 
- aftelcampagne via social media #malevichishere; 
- online campagne ‘Explicit Tours’, met o.a. mobiele app, video’s, Facebook- 
advertenties en Google-advertenties.    
 
Evenementen 
- de Museumnacht trok meer dan 7.000 bezoekers naar het museum – nog meer 
dan de editie direct na de heropening. Het Stedelijk won met het programma 
‘Stedelijk Space Station’ de eerste prijs;  
- Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs: drie lezingen; 
- ‘NRC Paneldiscussie’ in NRC Café; 
- ‘NS Spoor’: 2 lezingen door conservator Bart Rutten. 
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Overige samenwerkingen  
- Bijenkorf Malevich hoeketalage; 
- Malevich-tickets in NS ‘voordeelwinkel’ (online shop);  
- Actie voor Museumkaarthouders: 5.000 gratis tasjes, communicatie via digitale 
nieuwsbrief Museumkaart; 
- Minicards kortingskaart voor toeristen in hotels; 
- CJP: verschillende media met aankondiging evenement vanaf januari 2014. 
 
Overige activiteiten 
In de zomerperiode bezochten veel internationale toeristen het museum.  
Hun voornaamste motivatie was het zien van de collectiepresentatie. Om deze 
doelgroep aan te spreken was er in augustus een buitenreclamecampagne met 
iconen uit de vaste collectie van het museum. 
Ook was er een grootschalige actie met het GVB: op vertoon van een dagkaart van 
het openbaar vervoer kreeg men korting op de toegang van het Stedelijk. 
 
Uitmarkt 
De Uitmarkt stond in 2013 in het teken van twee tentoonstellingen: ‘Lawrence 
Weiner’ en ‘Kazimir Malevich’. Het Stedelijk had een programma op meerdere 
plekken. In het museum waren er speedtours door beide tentoonstellingen. Onder 
de luifel konden bezoekers tassen bestempelen, deze workshop stond in het teken 
van Malevich. Op het Museumplein had het Stedelijk een gezamenlijke stand met 
de Museumpleinpartners Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Het Koninklijk 
Concertgebouw. Deze Uitmarkt samenwerking was een primeur. In het mobiele 
kunstpaviljoen ‘De Bouwkeet’ werd een gezamenlijke programmering aangeboden.  
 
Museumpleinweekend 
 

 
 

Foto Ernst van Deursen 

 
Het Stedelijk Museum en het stadsgezelschap ICKamsterdam (onder leiding van 
choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten) presenteerden op zaterdag 22 juni 
onder de luifel van het Stedelijk een spectaculaire dansperformance. De nieuwe 
voorstelling ‘Great Expectations’ vond plaats in het kader van het 
Museumpleinweekend en vierde het feit dat alle culturele instellingen rondom het 
plein opnieuw hun deuren weer hadden geopend. De communicatie voor dit 
speciale weekend werd gezamenlijk gedaan. 
 
Bijzondere acties waren er in 2013 ook nog met onder meer Rabobank, BGL, Audi 
en Ahold. Meer informatie hierover leest u in het hoofdstuk Development.  
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Sales  
In oktober 2013 werd gestart met het opzetten van de internationale 
marktbewerking gericht op internationale toeristen. Dit houdt in dat touroperators 
worden benaderd om groepen bij het museum te brengen. In eerste instantie gaat 
het om de lokale ofwel ‘incoming touroperators’: zij vormen de basisinfrastructuur 
en zijn intermediair in het werkveld tussen de buitenlandse touroperators en het 
museum. Later zullen ook buitenlandse touroperators worden benaderd op de 
internationale vakbeurzen. 
 
Onderzoek 
In 2013 is er gedurende het gehele jaar onderzoek gedaan naar de waardering, 
bezoekmotivatie en profiel van bezoekers. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
Motivaction. Deelnemers gaven hun bezoek aan het Stedelijk een 8–. Men is ook 
zeer te spreken over de gastvrijheid van de medewerkers. De meeste mensen 
kwamen in 2013 vooral voor het nieuwe gebouw en de collectie en daarna voor de 
tentoonstellingen. 
 
In maart 2013 is er een vervolg geweest op het imago-onderzoek van voor de 
heropening. De bekendheid van het Stedelijk Museum bleek significant gestegen. 
Men heeft een beter beeld van waar het museum voor staat ten opzichte van 2012. 
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De pers  
 
Het eerste volledige jaar dat het Stedelijk Museum weer open was, gaf de Press 
Office de gelegenheid het museum in al zijn facetten te communiceren. Daarbij 
werd veel samengewerkt met de exposerende kunstenaars. 
 
Voor de communicatie over de nieuwste film van Guido van der Werve, was er veel 
contact met het Film Festival Rotterdam, waar de film in première ging. Aernout 
Mik, die de hele benedenverdieping in de nieuwbouw vormgaf met zijn oeuvre, werd 
veelvuldig geïnterviewd door met name de Nederlandse pers. De tentoonstelling 
werd in de media positief besproken en kreeg meerdere vijf sterrenrecensies. 
Andere kunstenaars als Jo Baer, Lucy McKenzie, Paulina Olowska en Lawrence 
Weiner gaven interviews en ook hun tentoonstellingen werden gerecenseerd.  
De in omvang bescheiden tentoonstelling ‘Touch and Tweet’ had in de media een 
groot bereik en de interactiviteit van de objecten was zeer geschikt voor media die 
gebruik maken van bewegend beeld. Dat deelnemend vormgever Daan 
Roosegaarde in die periode te gast was in het tv-programma ‘Zomergasten’ bracht 
een enorme publiciteit met zich mee. 
 
Het Stedelijk Museum haalde ook het nieuws met belangrijke aanwinsten in de 
collectie. Galeriehouder Paul Andriesse gaf in het voorjaar interviews over de 
tentoonstelling met werk van zijn omvangrijke schenking. In november kwam het 
museum in de publiciteit met twee grote schenkingen: de Stichting Werkman 
schonk 94 werken en Pieter en Marieke Sanders schonken 127 werken van 
hedendaagse kunst uit hun eigen verzameling. 
 
Dankzij de toekenning van het Blockbuster Fonds kon de Press Office, in 
samenwerking met Amsterdam Marketing en het Nederlands Bureau voor Toerisme 
& Congressen (NBTC), in de Nederlandse ambassades van Parijs en Berlijn 
perspresentaties geven over ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’.  
Ook organiseerde het museum met deze 
partijen een persreis naar Amsterdam 
voor buitenlandse journalisten uit het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en 
Spanje – met een groot aantal vijf 
sterrenrecensies tot gevolg. In De 
Wereld Draait Door was Joost 
Zwagerman lyrisch over de 
tentoonstelling en het programma liet ook 
de lovende reacties van de buitenlandse 
journalisten zien. De afdeling 
produceerde verder een speciale NRC-
bijlage over de tentoonstelling. Ook de 
opening met koningin Maxima leverde 
veel publiciteit op. De AVRO, die in 
oktober een special wijdde aan Malevich, 
herhaalde die in januari met actueel 
beeld uit de tentoonstelling.           Presentatie over Malevich aan de Franse pers in de  

               residentie van de Nederlandse ambassadeur in  
               Parijs. Foto Marie-José Raven 
 

Het museum haalde ook het nieuws met andere activiteiten, zoals de 
‘Contemporary Art Club’ bij Club Trouw en de Museumnacht: het Stedelijk won de 
Publieksprijs. Ook het succesvolle Alzheimerprogramma, dat na lancering in het 
voorjaar in het najaar ook landelijk navolging kreeg, werd goed besproken, evenals 
de aankondiging dat het museum een ‘circle’ voor jongeren zou oprichten: Young 
Stedelijk. 
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Naast de persvoorlichting over het lopende programma waren er nog speciale 
acties. In april verwelkomde het museum internationale journalisten die naar de 
opening van het Rijksmuseum kwamen. In die maand maakte het populaire BBC-
programma Fake or Fortune opnamen in de bibliotheek, naar aanleiding van een 
vondst in het archief. In september organiseerde het Stedelijk een presentatie van 
Marcel Wanders en Benthem Crouwel Architekten in China, in het kader van de 
Beijing Design Week. Naar aanleiding hiervan kwam een Chinese persgroep naar 
het museum voor interviews met conservator Ingeborg de Roode. 
 
Eind augustus kondigde artistiek directeur Ann Goldstein aan dat zij per december 
het museum zou verlaten – iets dat werd besproken in nationale en internationale 
media. Zij liet een goed lopend museum achter. In maart communiceerde het 
museum dat de ‘Mike Kelley’-tentoonstelling 200.000 bezoekers had getrokken en 
dat er sinds de heropening 500.000

 
bezoekers in het museum waren geweest. Aan 

het eind van het jaar deelde het museum het nieuws dat de miljoenste bezoeker 
langs de kassa was gekomen. 
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Website 
 
De website trok in 2013 maar liefst 1.319.796 bezoekers. Dit was bijna een half 
miljoen bezoekers meer dan in het openingsjaar 2012. De dagen rondom de 
opening van ‘Malevich’ en ‘Aernout Mik’ vertoonden grote pieken in het 
websitebezoek. Het jaar werd succesvol afgesloten met een gemiddeld aantal 
bezoekers van ruim 6.000 per dag in het vierde kwartaal.  
  
Aan de 8.000 werken uit de museumcollectie die al online te zien waren, werden 
ruim 2.000 werken toegevoegd die beschikbaar kwamen via Pixelright. De komende 
tijd zal de collectie wekelijks met nieuwe werken worden aangevuld. De collectie 
online is gekoppeld aan de bibliotheekcatalogus zodat bezoekers direct kunnen 
zien of er documentatie over het kunstwerk aanwezig is in de bibliotheek van het 
Stedelijk Museum.  
  
Het Content Management System (CMS) kreeg in 2013 een update waardoor de 
webredactie informatie afwisselender en aantrekkelijker kon presenteren aan online 
bezoekers. 
In 2013 kochten 8.492 mensen een entreekaart via de site en in totaal werden er 
online 19.805 producten (o.a. audiotours en lezingen) verkocht. Dat leverde een 
bedrag van 299.492 euro op.  
  
Nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief wordt om de twee weken verzonden aan ruim 27.000 
abonnees (Nederlands en Engels). Ook zijn er speciale edities gericht op families 
(herfstvakantie, kerst, zomer) en het onderwijs. 
 
Social media 
 

 
 
Op de meest gebruikte social mediakanalen werden successen behaald. Het aantal 
Facebook vrienden groeide in 2013 van bijna 22.000 aan tot 51.680. Op Twitter 
kreeg het Stedelijk 20.000 nieuwe volgers waardoor er een totaal van bijna 65.000 
werd bereikt. Via de social mediakanalen krijgen volgers en vrienden dagelijks 
nieuws en andere informatieve content zoals presentaties uit de collecties, 
reportages achter de schermen, ARTtube video’s en documentaires. Door het 
aanbieden van kwalitatief hoogwaardige content is de betrokkenheid sterk vergroot. 
Dit uit zich in het toegenomen aantal interacties (reacties, ‘delen’ en ‘likes’). Ook 
voor praktische bezoekersvragen over o.a. openingstijden, raadplegen steeds meer 
mensen social media. 
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Development 
 

 
 

Het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. Foto Roy Beusker  
 

Het eerste volledige jaar na de officiële opening stond voor de afdeling 
Development in het teken van het genereren van additionele eigen inkomsten. 
Daarbij lag de focus op acquisitie en het verstevigen van bestaande relaties. 
Het team werd versterkt met een Corporate Account Manager, verantwoordelijk 
voor de zakelijke relaties ((hoofd)sponsors en Business Club), en een medewerker 
Development. Deze fungeert als aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de zakelijke relaties. Er werd ook een coördinator aangesteld om 
de club voor jonge cultuurliefhebbers, Young Stedelijk, op te zetten (lancering in 
januari 2014). 
 
Tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, met selecties uit 
de Khardzhiev- en Costakis-collecties’ 
De belangrijkste focus voor de afdeling Development lag voor de eerste helft van 
2013 op het genereren van additionele financiering voor deze tentoonstelling, die 
werd geopend door HKH Koningin Máxima op 18 oktober 2013. Deze kostbare 
tentoonstelling was zonder de steun van fondsen en bedrijven niet mogelijk 
geweest. 
  
Veel dank gaat uit naar het Gieskes Strijbis Fonds, dat met haar donatie de basis 
legde voor verdere financiering van deze tentoonstelling. Het Stedelijk is trots op 
het feit dat het Blockbusterfonds (een samenwerking tussen VandenEnde 
Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds en de BankGiro Loterij) 
het project heeft gesteund met een lening via het fonds en een schenking van de 
BankGiro Loterij. Dankzij deze bijdragen was het mogelijk om extra marketing, pers- 
en PR-inspanningen te verrichten in binnen- en buitenland, met meer publiciteit en 
bezoekers tot gevolg.  
 
Het Stedelijk is hoofdsponsor Rabobank dankbaar dat mede dankzij hun bijdrage 
de tentoonstelling gerealiseerd kon worden.  
 
De totstandkoming van de tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-
garde, met selecties uit de Khardzhiev- en Costakis-collecties’ werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij de royale steun van hoofdbegunstiger Gieskes-Strijbis Fonds, het 
Blockbusterfonds en additionele steun van Amsterdam Trade Bank, AON Corporate 
Solutions de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Mondriaan Fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Wilhelmina E. Jansen Fonds, Stichting 
Zabawas en LG Electronics.  
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De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid: de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de Minister van Financiën een indemniteitsgarantie toegekend. 

Het Stedelijk Museum is hoofdsponsor Rabobank Amsterdam zeer erkentelijk voor 
het mede mogelijk maken van de tentoonstelling in Amsterdam.                                                                         
   

        

 

     

      

           

 
           

 
Het Stedelijk Museum wordt ondersteund door: 
 
  Hoofdsponsor  Partner 

                            
     
 
Het museum is dankbaar voor de vele kunstwerken die het in 2013 ontving van 
particuliere verzamelaars, galeriehouders, kunstenaars en instituten. Een overzicht 
van de schenkingen is opgenomen in de bijlage Collectie: aanwinsten. 
 
Joop en Charlotte van Caldenborgh schonken de video-installatie Diptych  
(2006-2011) van Fiona Tan, nadat die getoond was in de openingstentoonstelling 
‘Beyond Imagination’ (23 september t/m 11 november 2012).  
 
Dankzij de substantiële steun van de stichting van Freek en Hella de Jonge kon er 
ook in 2013 weer iedere zondag een workshop gegeven worden door kunstenaars 
en ontwerpers voor kinderen van 6-12 jaar.  
 
Voor de tentoonstelling van ‘Paulina Olowska: Au Bonheur des Dames’ ontving het 
museum een financiële bijdrage van Pim en Antoinette Polak-Schoute en van Victor 
en Dorothee van der Hulst-Goldschmeding. 
 
Het Stedelijk Museum Fonds is in oprichting. Dit wordt een zelfstandige stichting die 
steun verleent aan het Stedelijk Museum door projecten en acquisities van het 
museum te helpen financieren met particuliere giften.  
 

http://www.aon.com/default.jsp
http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Fondsen en projecten 
 
BankGiro Loterij 
Het Stedelijk Museum is tijdens het Goed Geld Gala in februari 2013 beneficiënt 
geworden van de BankGiro Loterij. Gedurende drie jaar (t/m 2016) zal het museum 
jaarlijks een donatie van 200.000 euro ontvangen ten behoeve van aankopen en 
restauraties van werken in de collectie. (zie bijlage voor het overzicht) De relatie 
met zowel de directie als medewerkers van de BankGiro Loterij is uitstekend. Bij 
iedere grote tentoonstelling wordt een medewerkersbijeenkomst georganiseerd 
waarbij de conservator van de tentoonstelling een inleiding houdt. 
 
Alzheimer-programma ‘Onvergetelijk Stedelijk’ 
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds 
Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. In het hoofdstuk Educatie wordt het 
programma uitgebreid beschreven.  
Zowel vanuit de culturele- als de zorgsector kwam de vraag om ervaringen rondom 
‘Onvergetelijk Stedelijk’ en ‘Onvergetelijk Van Abbe’ te delen. De komende drie jaar 
zal het Stedelijk Museum daarom samen met het Van Abbemuseum een 
implementatie- en trainingsprogramma ontwikkelen waardoor tien andere musea in 
Nederland een vergelijkbaar programma kunnen opzetten. Tevens zal er onderzoek 
gedaan worden naar het verloop en de uitkomst van de rondleidingen en workshops 
door het VU Medisch Centrum. Deze uitbreiding is tot stand gekomen dankzij de 
steun van hoofdbegunstiger Gieskes-Strijbis Fonds. 
 
Museumpleinbus 
De Museumpleinbus wordt mogelijk gemaakt door hoofdbegunstiger Turing 
Foundation. Meer dan 18.000 leerlingen en 2.000 begeleiders bezochten in 2013 
met de Museumpleinbus het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk 
Museum. De bus reed ruim 400 keer naar het Museumplein, vanuit alle uithoeken 
van de 60 kilometer zone rondom Amsterdam.  
Het jaar 2013 betekende voor het project het eerste jaar met drie open en 
florerende musea, een goed geëvalueerd educatief museumprogramma, een ware 
stormloop aan reserveringsaanvragen van basisscholen en een prettige 
constructieve samenwerking als pleinmusea en met Connexxion Tours.  
 
Blikopeners 
Het programma Blikopeners wordt mogelijk gemaakt door hoofdbegunstiger SNS 
REAAL Fonds. Blikopeners wordt uitgebreid beschreven in het hoofdstuk Educatie.  
 
Vrienden  
Voor de Vrienden van het Stedelijk Museum werden er verschillende evenementen 
georganiseerd waaronder de druk bezochte museumcursussen van Rian Beex. 
Daarnaast werden er verschillende introducties verzorgd door conservatoren voor 
de tentoonstellingen van ‘Lawrence Weiner’, ‘Paulina Olowska’ en ‘Kazimir 
Malevich en de Russische avant-garde’. De Donateurs en Patronen kregen een 
uitnodiging voor de voorbezichtiging van de fotobeurs ‘UNSEEN’ op het 
Westergasterrein.  
Rondom de tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en de Russische avant-garde’ werden 
voor het eerst alle Vrienden uitgenodigd voor ‘early viewings’ (voor openingstijd) in 
het museum. Voor de Familievrienden was er een speciale Familiedag. De 
Patronen werden (samen met de leden van de Business Club en overige sponsors) 
uitgenodigd voor een exclusieve preview van de tentoonstelling. Verder bezochten 
de Patronen de RijksakademieOpen in november en ontvingen zij uitnodigingen 
voor alle openingen in het Stedelijk in 2013. 
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Zakelijke markt 
Met hoofdsponsor Rabobank is gewerkt aan het verder uitbouwen van het 
partnerschap. Rondom de tentoonstelling van ‘Kazimir Malevich’ zijn diverse 
consumentenacties georganiseerd en vonden er druk bezochte ontvangsten plaats 
voor zakelijke en particuliere relaties van de bank. Tevens werd begonnen met het 
overleg ten behoeve van de verlenging van het hoofdsponsorcontract dat 31 
december 2013 afliep. 
 
In 2013 verbond advocatenkantoor Freshfields zich voor drie jaar (t/m 2015) als 
sponsor aan het Stedelijk.  
Ahold heeft zich vanuit haar bestaande sponsorcontract verbonden aan de 
tentoonstelling van ‘Aernout Mik’.  
Audi heeft diverse ontvangsten en rondleidingen voor haar relaties georganiseerd 
met als hoogtepunt de ‘Audi Summer Night’ op 21 juni 2013.  
Ook voor de Stedelijk Museum Business Club lag de focus op het bestendigen van 
de relatie met de bestaande leden en het aantrekken van nieuwe leden. Er is een 
viertal bijeenkomsten georganiseerd waarbij op verzoek van de leden meer nadruk 
is gelegd op inhoudelijke programmering. Tijdens de preview van ‘Kazimir Malevich’ 
werden zowel particuliere als zakelijke begunstigers gezamenlijk uitgenodigd. Dit 
leverde een inspirerende avond op. 
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Founders en donateurs van Stichting Fondsenwerving en –beheer Uitbreiding 
en Renovatie Stedelijk Museum en van de Stichting Stedelijk Museum 
Amsterdam ten behoeve van de inrichting  
 
Hoofdfounders 
VandenEnde Foundation 
ABN AMRO 
IMC 
Teijin 
 
Founders 
Audi  
Schiphol Group 
Familie Ribbink-van den Hoek 
Stedelijk Museum Business Club 
 
Co-founders 
Cor en Jannet van Zadelhoff 
MAB Development 
PostNL 
Aalberts Industries N.V. 
Bébouw Midreth  
Bouwfonds Cultuurfonds 
De Nederlandsche Bank 
Houthoff Buruma  
Koninklijke Ahrend N.V. 
Lensvelt & Gelderland Groep 
NEMACO B.V./ Heren2 
P2 Group 
 
Gouden Donateurs 
Dolf en Antoinetty van den Brink 
De heer J.A. Onderdijk 
en een anonieme particuliere donateur 
Delta Lloyd N.V. 
G & S Vastgoed B.V. 
La Vie Catering 
Maarsen Groep 
Maison van den Boer B.V. 
Q-park 
Randstad 
Select Catering 
 
Zilveren donateurs 
Blauwhoed B.V. 
Clifford Chance  
 
Bronzen donateurs 
CMS Derks Star Busmann 
DDB Amsterdam 
Heijmans N.V. 
Horrmann Alkmaar B.V. 
Keyser & Mackay Stichting  
Riaskoff Holding 
Stadsdrukkerij Amsterdam N.V. 
Vola Nederland B.V.  
en 10 anonieme donateurs 
 
Donaties 
De heer L.G.M.R. Geeris 
Achmea Corporate Communications 
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KAS BANK N.V. 
Nederlandse Waterschapsbank N.V.  
Urban Interest 
Stichting K.F. Hein Fonds 
Theo van Gogh Stichting 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
Imtech Infra B.V. 
Sotheby’s 
 
Fondsen 
VSBfonds 
BankGiro Loterij 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
Subsidies 
Gemeente Amsterdam 
Ministerie van OCW 
Provincie Noord-Holland 
 
 
 
Sponsor- en fondsenwerving Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 
 
Hoofdsponsor 
Rabobank 
 
Principale Begunstigers 
De heer R.H. Defares 
Familie Ribbink-van den Hoek 
 
Hoofdbegunstigers 
Paul Andriesse 
Cees en Inge de Bruin-Heijn 
Joop en Charlotte van Caldenborgh 
Hella en Freek de Jonge 
Helen van der Meij-Tcheng 
Adriaan van Ravesteijn  
Jeannette en Martijn Sanders 
Maurice van Valen  
en een anonieme donateur 
 
Sponsors 
Audi 
Koninklijke Ahold N.V.  
Freshields Bruckhaus Deringer LLP 
Medellín Secret 
 
Fondsen 
Stichting Ammodo 
Amsterdams Fonds voor de Kunst 
ANWB Fonds 
BankGiro Loterij 
Fonds Sluyterman van Loo 
Gieskes-Strijbis Fonds 
Mondriaan Fonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Stichting van Achterbergh-Domhof 
Stichting  ROACK 
SNS REAAL Fonds  
Turing Foundation  
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Premium Suppliers 
Bruynzeel Storage Systems 
Desso 
Dell 
Hilton Hotel Amsterdam 
Intos Interieurmakers 
Motivaction 
Wortell 
 
Subsidiegever 
Gemeente Amsterdam 
 
 
 
 
De tentoonstelling ‘Paulina Olowska: Au Bonheur des Dames’ is mede 
mogelijk gemaakt door: 
De heer en mevrouw Polak Schoute  
De heer en mevrouw Van der Hulst-Goldschmeding  
 
 
De tentoonstelling ‘Aernout Mik: Communitas’ is mede mogelijk gemaakt 
door: 
Koninklijke Ahold N.V. (voornaamste begunstiger) 
Mondriaan Fonds (begunstiger) 
European Cultural Foundation (begunstiger) 
Nederlands Film Fonds (begunstiger) 
 
 
De tentoonstelling ‘Kazimir Malevich en de Russiche avant-garde, met 
selecties uit de Khardzhiev- en Costakis-collecties’ is tot stand gekomen met 
steun van: 
Gieskes-Strijbis Fonds (voornaamste begunstiger) 
Blockbuster Fonds (hoofdbegunstiger) 
Rabobank (hoofdsponsor) 
Amsterdam trade Bank (begunstiger) 
AON Corporate Solutions (begunstiger) 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (begunstiger) 
Mondriaan Fonds (begunstiger) 
Prins Bernhard Cultuurfonds (begunstiger) 
K. F. Hein Fonds (begunstiger) 
Wilhelmina E. Jansen Fonds (begunstiger) 
Stichting Zabawas (begunstiger) 
LG Electronics (begunstiger) 
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Stedelijk Museum Business Club (SMBC) 
 
Leden SMBC 2013 
 
ABN AMRO N.V. 
ADP Architecten 
AEDES Real Estate 
Aegon Kunstzaken 
Amsterdam RAI 
AON Artscope Nederland 
Aon Risk Services 
Audi / Pon's Automobielhandel B.V. 
Beheer Brouwershoff B.V. 
Benthem Crouwel Architekten BV 
Bergh Stoop & Sanders advocaten 
Blauwhoed B.V. 
Bouwfonds Cultuurfonds 
Breevast B.V. 
Bruynzeel 
Christie's Amsterdam 
Clifford Chance LLP 
CMS Derks Star Busmann 
Commerciële Beleidsvorming 2000 B.V 
Crown Fine Arts - CFA Amsterdam 
Dam & Partners Architecten 
De Baak Management Centrum VNO-NCW 
De Nederlandsche Bank N.V. 
De Stuers Executive Search 
DELL Nederland B.V. 
Delta Lloyd Groep 
Desso B.V. 
Fortress Participations B.V. 
Frans Molenaar B.V. 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
Gispen International BV 
Heren2 
HEYLIGERS Design + Projects 
Hilton Hotel Amsterdam 
Hörmann Alkmaar B.V. (donateur) 
Houthoff Buruma N.V.  
IMC Holding 
INTOS Interieurmakers bv 
Keyser & MacKay Stichting 
Kingcanary 
KPMG Accountants N.V. 
Lensvelt 
Maarsen Groep 
MAB Development B.V. 
Maison van den Boer 
Medellín Secret BV 
Motivaction 
NautaDutihl 
Nederlandse Waterschapsbank 
New Ratio B.V./(oud) bestuurslid SMBC 
Rabobank Amsterdam 
Schiphol Group 
Select Catering 
Teijin Aramid BV 
Value Enhancement Partners 
Van den Oever - Zaaijer & Partners Architecten  
VandenEnde Foundation  
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VBAT  
Wooncentrum Co van der Horst  
Wortell  
WPG Uitgevers 
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Vrienden van het Stedelijk Museum 
Er zijn vier categorieën: Vriend, Familie, Donateur en Patroon. Elke categorie gaat 
gepaard met een lidmaatschapsbedrag en privileges. 
 
Patronen van het Stedelijk Museum 2013 
Eveline Boswinkel-Kramer  
De heer J. Dirkse 
De heer Th.W. Dorresteijn 
Mr. Gaevoy and Ms. Gurevich 
Elly Gerritzen-Rode 
Marc van Goethem 
V. Halberstadt 
Drs. J. Hennephof 
De heer en mevrouw De Heus-Zomer 
De heer en mevrouw Kahn 
Mevrouw J. de Koster 
C.C.v.K.  
De heer en mevrouw Kuiper-Gerlach 
De heer R.A.H. van der Meer en mevrouw A.C. van der Meer-Pop 
Mevrouw J. Meijer 
Frans Molenaar 
De heer Harm Pinkster 
De heer en mevrouw Van Rosmalen 
Suus Scheller-Dikkers 
Feike en Inge Sijbesma 
Dirk-Jan en Emily Smit 
De heer en mevrouw Smith 
De heer en mevrouw Te Spenke 
De heer en mevrouw Teulings-Van Dijk 
Yvonne Tomberg 
Jan M. Tromp 
 
Twaalf Patronen wensen anoniem te blijven. 
 
 



 

51 

 

Evenementen en boekingen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Tomek Dersu Aaron 

 
Het boekingskantoor is een samenwerking tussen het Stedelijk Museum 
Amsterdam en horecapartner Amsterdam Hospitality Company (AHC) en heeft als 
doelstelling zoveel mogelijk (externe) partijen te faciliteren op het gebied van 
evenementen binnen het museum. Het boekingskantoor is een aparte B.V. die  
wordt bemand door werknemers van zowel het Stedelijk als AHC. 
 
Het doel van het boekingskantoor is om het Stedelijk Museum aan te bieden als 
locatie voor uiteenlopende evenementen met respect voor het ‘huis’. Het Stedelijk 
Museum is immers een locatie met een uniek karakter. 
De opdrachtgevers zijn te verdelen in 3 componenten: 
- Het verantwoord en effectief organiseren van interne evenementen met 
inachtneming en bewaken van de gedragsregels zoals die gelden in het museum. 
Voor interne festiviteiten is het boekingskantoor het knooppunt voor de organisatie 
van het evenement;       
- Het organiseren van commerciële evenementen met als doel hiermee inkomsten 
te generen voor het museum; 
- Het organiseren van evenementen voor (potentiële) founders en sponsoren met 
als doel sponsorafspraken in te willigen en inkomsten voor het museum te 
genereren. 
 

In 2013 zijn er 40 interne 
evenementen geweest, 56 
commerciële evenementen  
en 33 evenementen voor 
sponsoren en founders. In 
totaal zijn er 129 evenementen 
georganiseerd. Het 
boekingskantoor bracht  229 
offertes uit en behandelde  92 
aanvragen voor informatie.  
De opdrachtgevers bevinden 
zich hoofdzakelijk in het 
hogere segment, zoals 
advocaten- en notariskantoren 

en bedrijven uit de financiële sector. Voor het boekingskantoor wordt 2014 een jaar 
van consolidatie van bestaande relaties en uitbouwen van het relatiebestand.  
 
Foto Tomek Dersu Aaron   
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Organisatie 
 
 
Missie 
Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam, gewijd aan 
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.  
 
Het Stedelijk Museum is een (t)huis voor kunst, voor kunstenaars en een breed 
publiek, waar artistieke productie en originaliteit worden gestimuleerd, 
gepresenteerd, verzameld, beschermd en heroverwogen. 
Het Stedelijk Museum kent grote waarde toe aan de vindingrijkheid van 
kunstenaars en ontwerpers en werkt met hen samen in de productie en 
representatie van hun geschiedenis.  
Het museum is een pleitbezorger voor de vitale rol van kunstenaars, kunst, cultuur 
en culturele instituties in de samenleving.  
Voor het Stedelijk Museum is educatie een primaire opdracht, die wordt vervuld 
door een divers publiek te bereiken, actief te betrekken, te inspireren en uit te 
dagen, met de intentie om nieuwsgierigheid, dialoog, kritiek en zelfreflectie te 
stimuleren, binnen én buiten zijn muren. 
 
Governance Code Cultuur 
De directie en de Raad van Toezicht onderschrijven de Governance Code Cultuur. 
Dit houdt in dat het Stedelijk Museum de principes en de aanbevelingen van de 
Governance Code Cultuur toepast. Het museum volgt de GCC reeds voor het 
grootste deel: op korte termijn zullen enkele vereiste aanpassingen aan de GCC 
worden geïmplementeerd en eventuele afwijkingen ervan zullen beargumenteerd 
worden uitgelegd. Zo worden de statuten en directie/RvT-reglementen aangepast 
om ze zo veel mogelijk in lijn te brengen met de Governance Code Cultuur. Het 
Stedelijk hanteert het Raad van Toezicht-model. Het museum heeft ook een 
systeem voor risicobeheersing en controle en past deze actief toe. Binnenkort zal 
een procedure worden ingevoerd voor het melden van onregelmatigheden.  
In het jaarverslag worden in de bijlage de nevenfuncties van de leden van de  
Raad van Toezicht, de directie en de overige medewerkers gegeven. 
 
Personeelsbestand 
Het personeelsbestand bestond in 2013 uit vaste medewerkers met een contract 
voor bepaalde of onbepaalde tijd, uitzendkrachten, freelancers, stagiaires en tot  
1 juli uit Pantarmedewerkers.  
 
Op 31 december 2013 waren 208 vaste medewerkers, 167 FTE, in dienst van het 
museum (gemiddeld in 2013: 164,25 FTE).  
Het betrof hier 105 medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd en  
103 medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.  
In 2013 zijn 52 nieuwe medewerkers bij het museum in dienst getreden, zij zijn  
voor een groot deel werkzaam bij de afdelingen Beveiliging en Publieksservices. 
De totale uitstroom bedroeg 34 medewerkers.  
 
Het museum voert een actief stagebeleid. In 2013 hebben in totaal 48 stagiaires in 
het museum werkervaring opgedaan. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedroeg in 2013, 5.22%, met een meldingsfrequentie van 1.63.  
Dit betekent een lichte daling van het ziekteverzuim ten opzichte van 2012 met 0,52 
procent. De meldingsfrequentie is iets gestegen.  
 
Opleidingsbeleid 
In 2013 hebben circa vijftig medewerkers een cursus, training of opleiding gevolgd. 
Daarnaast kregen circa tachtig medewerkers een BHV cursus.  
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Klachtencommissie 
Het museum kent een klachtencommissie voor klachten op het gebied voor 
ongewenst gedrag. 
Tevens is een vertrouwenspersoon aangesteld waar medewerkers terecht kunnen 
voor opvang, advies en ondersteuning in het geval dat men geconfronteerd wordt 
met ongewenst gedrag. In 2013 hebben zich geen medewerkers tot de 
vertrouwenspersoon of tot de klachtencommissie gewend.  
 
Ondernemingsraad 
Ingeborg de Roode (voorzitter) 
Carolien Glazenburg (secretaris) 
Linda van de Kamp 
Dorine van Kampen 
Rosanne van Kampen 
Rolf Kat 
Hanna Piksen 
Roel Prins  
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Raad van Toezicht  
 
Cees de Bruin  
Chairman Indofin Group  
Nevenfuncties:  
Penningmeester Trustfonds Rijksakademie Amsterdam  
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Partners 
Lid Raad van Commissarissen Stadion Feijenoord N.V.  
Lid Raad van Commissarissen IHC Merwede Holding B.V.  
Voorzitter Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen  
Gecommitteerde Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen  
President Commissaris Aanwassen onder Fijnaart  
Voorzitter Stichting TrustfondsHippische Alliantie Rotterdam Rotterdam  
Bestuurslid Stichting Hippische Alliantie Rotterdam  
Lid Raad van Advies C.H.I.O. Rotterdam  
Board Member Global Car Carriers I and II/Gramcar Shipping (Bermuda) 
Lid Raad van Advies SCF Partners (USA)  
Trustee National Humanities Center Raleigh (USA)  
 
Madeleine de Cock Buning (benoemd tot lid Raad van Toezicht per 13 december 
2013) 
Voorzitter van het College van Commissarissen, Commissariaat voor de Media 
(CvdM) 
Hoogleraar Auteursrecht en Mediarecht, Universiteit Utrecht (UU) 
Voorzitter Centrum voor Intellectueel eigendomsrecht (CIER)  
Nevenfuncties 
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag  
Bestuurslid (vice-voorzitter) Vereniging voor Auteursrecht (VVA)  
Bestuurslid Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIA/AIPPI) 
Bestuurslid Stichting Machiavelli 
Arbiter (Panelist) World Intellectual Property Organization (WIPO)  
Lid adviescommissie Auteursrecht Minister van Veiligheid en Justitie.  
Redacteur wetenschappelijke tijdschriften Intellectueel eigendom en reclamerecht 
en (IER) en Tijdschrift voor Toezicht (TvT) 
 
Rob Defares  
Algemeen directeur IMC B.V.  
Nevenfuncties:  
Lid Raad van Toezicht Rijksakademie Amsterdam  
Voorzitter Raad van Bestuur IMC Weekendschool  
Bestuurslid Association Proprietary Traders  
Bestuurslid Capital A 
 
Marry de Gaay Fortman (afgetreden 4 oktober 2013) 
Advocaat en Partner Houthoff Buruma Amsterdam  
Nevenfuncties:  
Commissaris VGZ  
Commissaris Royal HaskoningDHV  
Commissaris GVB  
Voorzitter Raad van Toezicht AMREF Flying Doctors  
Voorzitter Stichting Nederlandse Vioolconcoursen  
Lid Raad van Toezicht Nederlands Danstheater  
Lid Raad van Toezicht Museum Paleis Het Loo 
 
Guusje ter Horst  
Nevenfuncties:  
Lid Eerste Kamer  
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Beeld en Geluid  
Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland  
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting De Key 
Voorzitter Longalliantie Nederland  
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Constantijn van Oranje-Nassau 
Kabinetschef Vice Voorzitter Neelie Kroes van de Europese Commissie 
Nevenfuncties: 
Voorzitter Stichting ‘The Hague Process on Refugees and Migration’ 
Lid ‘Club of The Hague’ 
Voorzitter Prins Bernhard Natuur Fonds 
Erevoorzitter Prins Claus Fonds 
Beschermheer Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
Beschermheer World Press Photo 
Beschermheer Stichting Nederlandse Vioolconcoursen  
 
Alexander Ribbink, voorzitter  
Partner Prime Technology Ventures  
Nevenfuncties:  
Bestuurslid Het Amsterdams Lyceum  
Bestuurslid Vrienden Amsterdamse Montessori School  
Bestuurslid Turing Foundation  
Bestuurslid Ribbink-Van den Hoek Family Foundation  
Commissaris Koninklijke Tichelaar, Makkum  
 
Willem de Rooij  
Beeldend kunstenaar  
Nevenfuncties:  
Professor of Fine Arts Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule, 
Frankfurt am Main  
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