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Coverbeeld: El Anatsui, In the World But Don’t Know the 
World, 2009, aluminium en koperdraad, 560 x 1000 cm, 
Gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam 
en Kunstmuseum Bern, mogelijk gemaakt dankzij de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, 
haar Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst, 
haar Van Rijn Fonds en haar Coleminks Fonds), het 
Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij en Stiftung 
GegenwART. Met speciale dank aan de SIGG Collection. 
Foto: Peter Tijhuis

Heropening van het Stedelijk op 1 juni 2020, met een nieuwe, aangepaste routing, een maximum aantal bezoekers per uur 
en extra hygiënemaatregelen.

Fo
to

: M
aa

rt
en

 N
au

w

COLOFON

Amsterdam, 30 april 2021

Teksten:  Stedelijk Museum Amsterdam
Redactie: Marie-José Raven, Aukje Vergeest
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  PUBLIEKSBEREIK
    710.309 aantal unieke bezoekers website
3.319.564 paginaweergaven  
      28.132 ontvangers NL nieuwsbrieven  
         7875 ontvangers ENG nieuwsbrieven
     22.598 connecties op LinkedIn
   560.000  bereikte volgers op social media 

 TENTOON STELLINGEN
     19  tentoonstellingen gemaakt
6696   deelnemers aan Public program- activiteiten 
     45   verschillende activiteiten  

(lezingen/performances/gallery talks/seminars)
       5  publicaties bij tentoonstellingen
1020   berichten in de (inter)nationale pers  

(terwijl er veel minder tentoonstellingen waren 
dan in andere jaren)

  BIBLIOTHEEK
  1414  aanwinsten 
± 750  bezoekers
 6000  boekbewegingen

 COLLECTIES
149  kunstverwervingen, waaronder:

44  aankopen
10  gemeente-aankopen
95  schenkingen

2020 in cijfers
  BEZOEKERS
277.338 bezoekers
   36.054 bezoekers uit buitenland 
 241.284 bezoekers uit Nederland  
       57% daarvan uit Amsterdam
       69% herhaalbezoek
        91% bezoekintentie

  EDUCATIE
  9830  leerlingen van 
     163  verschillende scholen, waaronder: 

  3524  leerlingen PO
  5485  leerlingen VO
     445  MBO
     376  HBO/VWO

   7251  niet-schoolgebonden bezoeken
   2468   kinderen bezochten ons met de 

Museumpleinbus
68.065   bezoekers beluisteren een audiotour 

(5 nieuwe tours en een podcast 
gemaakt)

92.570   deelnemers aan digitale activiteiten

 RESTAURATIES
135 gerestaureerde werken, waaronder:

34 beelden 
33 schilderijen 
10 schilderijenlijsten
45  toegepaste kunst-objecten
13 werken op papier

255  DAGEN GEOPEND
  111  dagen dicht vanwege de lockdowns 
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We zijn het jaar gestart met kijken naar de toe-
komst. We formuleerden in het Kunstenplan 
voor 2021-2024 een nieuwe, betrokken 
en eigenzinnige koers. Toegankelijkheid 
en betrokkenheid, verbreding en de zich 
voortdurend ontwikkelende interactie tussen 
kunstwerk en publiek staan daarin centraal. 
Het Stedelijk richt zich nadrukkelijk op nieuwe 
bezoekers die om welke reden dan ook nog 
niet in het museum komen, omdat ze – men-
taal of fysiek – een drempel ervaren, omdat 
ze zich in het museum niet gerepresenteerd 
voelen of omdat het museum zich buiten hun 
blikveld bevindt. Wij willen een inclusieve 
en meerstemmige ruimte zijn in de stad en 
in de wereld. Dit komt niet alleen tot uiting 
in educatie en communicatie, maar juist 
ook in de artistieke programmering en ons 
collectiebeleid. Om dit te bereiken, ontwikkelt 
het Stedelijk zich van een museum dat vooral 
artist-driven was tot een museum dat ook 
context- en audience-driven is. De dialoog 
tussen kunstenaars en een zo breed mogelijk 
publiek wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 
Het Stedelijk wil in onze diverse maatschappij 
artistiek en maatschappelijk relevant zijn voor 
de stad Amsterdam en Nederland. En dit 
alles binnen een organisatorisch en financieel 
gezond instituut. 

Na deze vliegende start werden we aan de 
vooravond van de opening van de Nam June 
Paik-tentoonstelling in maart geconfronteerd 
met de realiteit van de coronapandemie: de 
musea moesten sluiten. We zijn er trots op dat 
we snel na die aankondiging 24/7 toegankelijk 
waren met het online-programma Stay at 
Home Stedelijk. Vanuit Nederland en vanuit 
alle hoeken van de wereld, volgden mensen 
onze online tours en konden we in deze crisis 
door middel van kunst betekenis volle per-
spectieven bieden. Ondertussen namen we 
alle noodzakelijke maatregelen om veilig weer 
open te kunnen gaan in juni; we zijn blij dat 
onze bezoekers die veiligheid ook zo ervoeren.

Achter de schermen kwamen we op voor 
onze toekomst en die van collega-instellin-
gen. De gezamenlijke lobby voor financiële 
compensatie van de overheden is niet zonder 
resultaat gebleven. We zijn ruimhartig 
gesteund door de gemeente Amsterdam en 
het Rijk, waar we zeer erkentelijk voor zijn. 
Ook de fondsen hebben ons geweldig onder-
steund en uit particuliere hoek ontvingen 
wij tevens substantiële bijdragen. Wij willen 
onze grote dank uitspreken aan iedereen die 
ons in deze moeilijke tijden heeft bijgestaan 
en nog steeds bijstaat – en dat hopelijk in de 
toekomst wil blijven doen. 

Meer dan ooit staan we voor een betrokken 
museum dat midden in de maatschappij 
staat; het Stedelijk is een voorvechter van 
een gedeelde en tolerante samenleving, 
waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen 
gelijk wordt behandeld. We committeerden 
ons aan de strijd tegen racisme en hebben 
daar in 2020 ook consequenties aan verbon-
den om de hiaten in onze collectie en ons 
tentoonstellingsprogramma aan te vullen. 
Daarnaast hebben we verschillende nieuwe 
collega’s verwelkomd, die die nieuwe koers 
helpen vormgeven. 

Het is opmerkelijk, gezien de pandemie, 
hoeveel kunst we in 2020 hebben kunnen 
tonen. De jubileumtentoonstelling Van 
Thonet tot Dutch Design levert het bewijs dat 
vormgeving al 125 jaar cutting edge is, en het 
werk van Carlos Amorales raakte mensen – 
zijn zwarte vlinders waren een Instagram-hit. 
We hebben in de entreehal met/op het werk 
van Rirkrit Tiravanija gepingpongd, lieten 
zien dat visionair Nam June Paik ook in deze 
tijd relevant is, dat ULAY WAS HERE een 
must see is en dat de Surinaamse kunst een 
groot podium verdient. Het jaar sloten we 
trots af met Small World Real World in de 
IMC Erezaal, waarin we verder kijken dan 
de West-Europese traditie en vooruitblikken 

Voorwoord 

MUSEUM IN BEWEGING
2020 was voor iedereen een uitdagend jaar. Voor ons was het 
bovendien het eerste volledige jaar als nieuwe directie van het 
Stedelijk Museum, dat in september 125 jaar bestond. Een jubile-
umjaar dat anders uitpakte dan we hadden gehoopt, waarin som-
mige geplande activiteiten geen doorgang konden vinden, maar we 
andere creatieve manieren hebben gevonden om in contact te blij-
ven met ons publiek. Vanwege drie tijdelijke sluitingen hebben we 
weliswaar beduidend minder maar wel veel nieuwe bezoekers ont-
vangen; waar het ontvangen van schoolklassen door corona amper 
mogelijk was, ontwikkelden we aantrekkelijke educatieve online 
programma’s en behielden zo de band met onze jonge bezoekers. 
Of denk aan de hoge ‘badmeesterstoel’ van waaruit rondleiders 
op veilige afstand met bezoekers in gesprek konden gaan, nu we 
geen rondleidingen aan konden bieden. En we hadden onze eerste 
online opening, die van de Surinaamse School: een feestelijke en 
waardige happening waar iedereen dankzij een livestream deel van 
kon zijn. 

Jacqueline Bongartz, zakelijk directeurRein Wolfs, directeur

Fo
to

: T
om

ek
 D

er
su

 A
ar

on

Fo
to

: T
om

ek
 D

er
su

 A
ar

on



Ter ere van het 125-jarig bestaan toont het Stedelijk in 2020 een aantal opvallende werken uit de collectie, die nauw 
verbonden zijn met de geschiedenis van het museum. Deze sculptuur van de Franse kunstenaar Martial Raysse stond 
in de jaren 1960 en 1970 precies op deze plek: de voormalige hoofdingang aan de Paulus Potterstraat. Het was met zijn 
opvallende kleuren, hartvorm en lampjes een uitbundige lichtreclame voor het museum.
Martial Raysse, Encore un instant de bonheur (sculpture moderne), 1965, collectie Stedelijk Museum Amsterdam, 
schenking NN / anonieme schenking, gerestaureerd met financiële steun van de deelnemers van de BankGiro Loterij.
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naar de vernieuwende collectieopstelling 
die we aan het voorbereiden zijn. Dankzij 
verschillende fondsen hebben we aan deze 
presentatie de geweldige jubileumaanwinst 
van El Anatsui kunnen toevoegen, een 
aankoop samen met Kunstmuseum Bern. 
Deze grote wandsculptuur is een belangrijk 
signaal voor de ingezette verbreding van 
onze collectie.
 
We blikken vooruit op een nieuw jaar met een 
mooi programma dat bestaat uit grote soloten-
toonstellingen met werk van Bruce Nauman 
en Remy Jungerman, terwijl we die van Hito 
Steyerl in het vooruitzicht hebben. We bieden 
een actuele blik op de geschiedenis in de 
tentoonstelling over het werk van Kirchner en 
Nolde en zullen in de nieuwe collectieopstel-
ling nog beter kunnen reageren op de ont-
wikkelingen in de moderne en hedendaagse 
kunst en vormgeving, met meer ruimte voor 
verschillende perspectieven en dialoog. 

Tot slot danken we Truze Lodder heel harte-
lijk voor haar kundige en daadkrachtige inzet 
voor de raad van toezicht van ons museum 
en heten haar opvolgster Annelies van der 
Pauw van harte welkom als voorzitter. 

We zijn trots op de flexibiliteit van onze 
medewerkers en onze bezoekers die het 
afgelopen jaar ondanks alles toch, of mis-
schien juist, betekenisvol wisten te maken. 
Het nieuwe jaar zal ongetwijfeld nog sporen 
dragen van 2020, en de coronabeperkingen 
zullen nog langer van kracht zijn. Maar 
gesterkt in de overtuiging dat kunst en het 
Stedelijk de maatschappij veel te bieden 
hebben, zien we ernaar uit ook het komende 
jaar veel vaste én nieuwe enthousiaste 
bezoekers te inspireren. 

Rein Wolfs   Jacqueline Bongartz
directeur  zakelijk directeur
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de organisatie professionaliseerde verder. 
Het bestuur zette een duidelijke, door de 
raad van toezicht van harte gesteun-
de koerswijziging in ten bate van meer 
diversiteit in het museum, in de collectie en 
in het tentoonstellingsbeleid. Ondanks het 
noodgedwongen vele thuiswerken konden 
bestuur, raad van toezicht, ondernemings-
raad en het personeel in het algemeen goed 
samenwerken. Vanzelfsprekend zijn niet alle 
zorgen (bijvoorbeeld over de vraag wanneer 
en hoe het publiek weer naar het museum 
terugkeert of de staat van de collectie) en 
uitdagingen (bijvoorbeeld om de huidige fi-
nanciële situatie het hoofd te bieden en meer 
diversiteit binnen de organisatie te realise-
ren) verdwenen, maar wij staan het museum 
graag terzijde om goed te functioneren in de 
samenleving van de toekomst.

In 2020 richtte de raad van toezicht zich 
naast de gebruikelijke toezichtstaken ook op 
het eigen functioneren. Om te beginnen werd 
een Remuneratie- en Nominatiecommissie 
ingesteld onder voorzitterschap van Homme 
ten Have (andere leden zijn de voorzitter en 
de vicevoorzitter), voorts werd een grondige 
zelfevaluatie gehouden die tot de conclusie 
leidde dat de raad zich zowel op het gebied 
van museuminhoudelijke kennis als op het 
vlak van diversiteit in de komende periode 
nog zou kunnen versterken. Op 1 december 
namen we afscheid van Truze Lodder en trad 
Annelies van der Pauw aan, die tot nieuwe 
voorzitter werd verkozen nadat zij in een 
openbare wervingsprocedure tot de raad was 
toegetreden. De raad dankt Truze Lodder 
voor de energieke manier waarop zij leiding 
heeft gegeven aan het op orde brengen van 
de governance van het museum.
De raad vergaderde in 2020 acht keer. De 
Audit Commissie kwam vijf keer bij elkaar. 
Ook voerde de raad van toezicht eenmaal 
overleg met de voltallige OR terwijl er ook 
regelmatig informele afstemming plaatsvond. 

De principes van good governance zoals 
neergelegd in de Governance Code Cultuur 
zijn bij dit alles voor de raad een uitgangs-
punt geweest, evenals de door het verant-
woordelijke bestuur in praktijk gebrachte 
naleving van de relevante codes waaronder 
de Governance Code Cultuur en de ICOM 
Ethische Code Musea.

De raad van toezicht spreekt zijn dank uit 
aan het bestuur, de vaste en freelance 
medewerkers en aan de vrijwilligers van 
de organisatie voor hun grote inzet alsook 
aan de subsidiegevers, de sponsoren, de 
fondsen, en alle particuliere begunstigers, 
donateurs en vrienden voor hun onmisbare 
steun en vertrouwen in het museum. We kij-
ken vol verwachting uit naar een jaar waarin 
de omstandigheden zich hopelijk weer zullen 
normaliseren en het museum van betekenis 
kan zijn voor het publiek dat het afgelopen 
jaar geen toegang tot het museum had én 
voor een nieuw publiek dat tot nu toe de weg 
naar het museum nog niet voldoende heeft 
weten te vinden.

Namens de raad van toezicht,

Annelies van der Pauw
Voorzitter

De samenstelling van de raad was in het 
verslagjaar als volgt:

 –  Truze Lodder  
(voorzitter, tot 1 december 2020)

 –  Annelies van der Pauw  
(voorzitter, vanaf 1 december 2020)

 – Carla Aalse (vicevoorzitter)
 – Maarten Doorman 
 –  Homme ten Have  

(voorzitter Remuneratie- en 
Nominatie Commissie)

 – Henriëtte Prast
 – Jos van Rooijen (voorzitter AC)

BERICHT VAN 
DE RAAD VAN 
TOEZICHT 

Met het aantreden van het tweehoofdige 
museumbestuur per 1 december 2019 bracht 
dit jaar stabiliteit en de mogelijkheid tot een 
aantal structurele verbeteringen voor de 
nabije en verder gelegen toekomst. Spijtig 
genoeg stond het jaar 2020 vooral in het 
teken van de pandemie, met ingrijpende 
gevolgen voor alle culturele instellingen en 
grote onzekerheid over het te voeren beleid. 
Ondanks ruimhartige steun van gemeente 
en Rijk kreeg het museum het zwaar te 

verduren. De raad van toezicht heeft enorme 
bewondering voor de veerkracht, het 
improvisatievermogen en de vindingrijkheid 
waarmee bestuur en medewerkers het hoofd 
hebben geboden aan al deze problemen.
Hoewel de zorgelijke financiële situatie en 
de steeds veranderende parameters het 
moeilijk maakten een consistent beleid 
te voeren veranderde er toch een groot 
aantal dingen ten goede in de organisatie. 
Er kwam meer financiële transparantie en 

Annelies van der Pauw Carla Aalse Maarten Doorman 

Homme ten Have Henriëtte Prast Jos van Rooijen

Fo
to

: M
ar

co
 S

w
ee

rin
g

Fo
to

: J
os

hu
a 

R
oo

d

Fo
to

: A
nj

a 
va

n 
W

ijg
er

de
n

Fo
to

: W
ie

p 
va

n 
A

pe
ld

oo
rn



Ulay, S'he, 1973-74, Original Auto-Polaroid, 
type SX 70, 7.9 x 7.9 cm. Met dank aan 
ULAY Foundation

Zaalopname ULAY WAS HERE

Zaalopname Nam June Paik. The Future is Now
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TENTOONSTELLINGEN
Ondanks drie sluitingen als gevolg van coronamaatregelen waren 
in 2020 maar liefst 18 presentaties te zien in het Stedelijk, naast de 
collectieopstelling STEDELIJK BASE. We boden onze bezoekers 
daarnaast een actueel en uitgebreid (online) Public Program met 
ruime aandacht voor verschillende disciplines. De sluiting van het 
museum bracht veel additionele werkzaamheden met zich mee. 
Het herzien van de tentoonstellingsagenda was een grote logistieke 
uitdaging – met het verlengen dan wel doorschuiven van geplande 
tentoonstellingen zijn veel zaken gemoeid, zoals de (on)mogelijk-
heden van andere partners in een internationale tour, bruiklenen, 
transport en verzekering. Hieronder volgen enkele hoogtepunten uit 
het tentoonstellingsprogramma en het Public Program. 

TENTOONSTELLINGEN
Terwijl de succesvolle overzichtstentoon-
stelling van de Mexicaanse kunstenaar 
Carlos Amorales nog liep, moest de opening 
van Nam June Paik. The Future is Now 
op 14 maart worden afgelast vanwege de 
lockdown. Gelukkig konden onze bezoekers 
vanaf de heropening op 1 juni tot en met 
4 oktober genieten van Paiks ‘klassiekers’ 
zoals TV-Buddha, zijn futuristische robots 
en grootschalige installaties als TV Garden. 
De enorme audiovisuele collage in de IMC 
Erezaal, Sistine Chapel, vat Paiks artistieke 
loopbaan samen in één duizelingwekkende 
video-installatie. Pers en publiek omarmden 
Nam June Paik als kunstenaar, visionair 
en pionier. Zijn vroege realisatie in de jaren 
zeventig van de impact die de massamedia 
op ons leven zouden krijgen, en zijn visioen 
van een ‘elektronische snelweg’ waarmee hij 
het huidige internettijdperk voorzag, maakten 
deze tentoonstelling actueel. Het overzicht 
reisde na Tate Modern in Londen door naar 
het Stedelijk, en zal in 2021/22 in het San 
Francisco Museum of Modern Art en in de 
National Gallery Singapore te zien zijn. 

Een ander hoogtepunt opende op 21 
november: ULAY WAS HERE, het grootste 

retrospectief ooit van het oeuvre van Frank 
Uwe Laysiepen, bekend als Ulay, een van de 
grondleggers van performance en body art en 
pionier in de Polaroid fotografie. Ulay werkte 
persoonlijk mee aan dit grote overzicht voor-
dat hij in maart 2020 overleed; daarmee werd 
dit tevens de eerste internationale postume 
tentoonstelling. Hoewel hij wereldberoemd 
werd vanwege zijn twaalfjarige samenwerking 
met Marina Abramović, laat de tentoonstelling 
zien dat Ulay zowel voor als na die tijd een in-
drukwekkend solo-oeuvre heeft opgebouwd. 
Met circa 200 werken gaf ULAY WAS HERE 
een dwarsdoorsnede van zijn hele oeuvre, aan 
de hand van vier thema’s: zijn performances, 
ook in combinatie met fotografie; zijn onder-
zoek naar (gender)identiteit en zijn lichaam als 
medium; de maatschappelijke betrokkenheid 
in zijn kunst en zijn relatie met Amsterdam, de 
stad waar hij zich vanaf 1968 veertig jaar aan 
zou verbinden. Gezien zijn band met de Appel 
arts centre programmeerde die instelling een 
zaal met drie hedendaagse kunstenaars die 
zich verwant voelen aan Ulay. In het Teijin 
Auditorium werd in drie weekenden een 
doorlopend filmprogramma vertoond, met 
Metamorphosis of a Canal House (1972), 
Irritation (1976) en een derde, wisselende film 
over Ulay.

1. Dit lieten 
we zien



Zaalopname Nam June Paik. The Future is Now
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Zaalopname We're Out Here
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Zaalopname Beyond the Image: Bertien van Manen and Friends Zaalopname Small World Real World, met werk van Ethel Adnan, Kazimir 
Malevich en Willem de Rooij



Armand Baag, Familieportet Baag, 1989, olieverf op doek. 
Collectie Joyce, Sura en Surina Baag, Amsterdam
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Zaalopname Van Thonet tot Dutch Design. 125 jaar wonen 
in het Stedelijk
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van design en de impact van corona op 
Nederlandse ontwerpers. 
In het jubileumjaar kregen de tweejaarlijkse 
Gemeentelijke Kunstaankopen een bijzon-
dere editie met In the Presence of Absence. 
Waar normaliter een kunstdiscipline centraal 
staat, gekoppeld aan een thema, ging het 
museum nu op zoek naar verhalen die on-
gezien zijn gebleven, genegeerd of die vaker 
verteld mogen worden, om op die manier 
nieuwe kennis en andere perspectieven het 
museum binnen te halen. De open call lever-
de een recordaantal reacties op van kunste-
naars en vormgevers die wonen en werken 
in Nederland. Uiteindelijk koos een jury 23 
deelnemers voor de tentoonstelling en maak-
te het museum begin 2021 bekend dat het 
werk aankoopt van zeven kunstenaars: Remy 
Jungerman, Sadik Kwaish Alfraji, Ahmet 
Öğüt, Farida Sedoc, Ghita Skali, Jennifer Tee 
en Gilleam Trapenberg. 
Bij In the Presence of Absence hield Sarah 
van Lamsweerde, in samenwerking met 
Leroy de Böck en Alicia Hoost, 25 keer een 
performance in de vorm van een alterna-
tieve rondleiding. Ook waren er drie online 

talkshows met pittige discussies tussen de 
deelnemende kunstenaars, over verschillen-
de thema’s in de tentoonstelling.

Tot slot lichtte Rein Wolfs met Small World 
Real World een tipje van de sluier op 
van de nieuwe collectieopstelling die het 
Stedelijk voor 2021-2022 voorbereidt. De 
tentoonstelling markeert de nieuwe koers van 
het Stedelijk van meer verbreding, inclusie 
en meerstemmigheid, met meer werk van 
kunstenaars van kleur en van vrouwelijke 
makers. De IMC Erezaal bevat nieuwe 
aankopen van El Anatsui, Etel Adnan, Klara 
Lidén, Simnikiwe Buhlungu, Julia Tsvetkova, 
Don Yaw Kwaning en Remy Jungerman, en 
werk uit de jongeren collectie van Abdalouye 
Konaté en Willem de Rooij, terwijl Kazimir 
Malevich meekijkt vanuit een historische 
positie van radicale vernieuwing.

De laatste opening van het jaar, op 
12 december, betrof Surinaamse School. 
Schilderkunst van Paramaribo tot 
Amsterdam, die met meer dan 100 kunst-
werken van 35 kunstenaars een overzicht 
geeft van de schilderkunst van ca. 1910 tot 
midden jaren 1980. De tentoonstelling is een 
viering van Surinaamse schilderkunst in al 
haar verscheidenheid en een verbeelding 
van de eigen geschiedenis en spiritualiteit, 
van het alledaagse leven en van maatschap-
pelijke veranderingen. 
Met een team van gastcuratoren is onder-
zocht welke pioniers een grote stimulans zijn 
geweest voor andere kunstenaars; sommi-
gen bedreven gelijktijdig met hun artistieke 
werk sociaal-maatschappelijk en politiek 
activisme ter bevordering van een (cultureel) 
zelfstandig Suriname. Ook het werk van 
kunstenaars die lange tijd in Amsterdam 
werkzaam zijn geweest, zoals Armand Baag 
en Quintus Jan Telting, wordt uitgebreid 
gepresenteerd.

COLLECTIE 
Het Stedelijk presenteerde in dit jubileumjaar 
Van Thonet tot Dutch Design. 125 jaar wonen 
in het Stedelijk: een ruime selectie baanbre-
kende en actuele ontwerpen uit de beroemde 
collectie vormgeving. De presentatie voerde 
van een van de oudste meubels in de collec-
tie, een bank van Thonet, langs stromingen 
als de Wiener Werkstätte, de Amsterdamse 
School en de Scandinavische vormgeving, 
naar de opkomst van plastic in de jaren 60, 
het kleurrijke Italiaanse Memphis design 
uit de jaren 80 en het meer hedendaagse 
Dutch design. Een feest voor het oog, dat 
tegelijk inzicht bood in hoe werken van onder 
anderen Gerrit Rietveld, Charlotte Perriand, 
Verner Panton, Ettore Sottsass, Hella 
Jongerius, Marcel Wanders, Ineke Hans en 
Patrick Jouin in de collectie zijn gekomen. 
Het Stedelijk betrok kunstenaar-ontwerper 
Bas van Beek bij de inrichting en nodigde 
hem uit een hedendaags perspectief toe te 
voegen, wat resulteerde in zalen met een 
heel eigen sfeer, bijvoorbeeld door animaties 
of behangsels. Er was ook plek voor actuele 
thema’s als duurzaamheid, democratisering 

Curatorenteam Surinaamse School, 
vlnr: Mitchell Esajas (antropoloog en 
medeoprichter New Urban Collective 
en The Black Archives), Inez 
Blanca van der Scheer (Stedelijk, 
projectleider STUDIO i), Ellen 
de Vries (publicist en zelfstandig 
onderzoeker), Jessica de Abreu 
(antropoloog en medeoprichter The 
Black Archives), Bart Krieger (pu-
blicist, zelfstandig kunsthistorisch 
onderzoeker en oprichter BAM! 
De Kunst Toko), Carlien Lammers 
(Stedelijk, medewerker inclusie) en 
Claire van Els (Stedelijk, curator). 
Chandra van Binnendijk (zelfstandig 
publicist en redacteur in Suriname) 
was betrokken als inhoudelijk 
redacteur en adviseur van het 
tentoonstellingsconcept, en staat 
niet op de foto.
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OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN
In dit overzicht zijn zowel de in 2020 geopende tentoonstellingen als de tentoonstellingen 
die in 2019 startten en doorliepen in 2020 opgenomen. Als gevolg van coronamaatregelen is 
het museum van 13 maart t/m 31 mei 2020 en 5 t/m 18 november 2020 gesloten geweest en 
vervolgens vanaf 15 december 2020.

 –  HYDBRIDE SCULPTUUR.  
HEDENDAAGSE BEELDHOUWKUNST UIT DE COLLECTIE VAN HET STEDELIJK 
 23 maart 2019 – 26 januari 2020

 –  KLEURRIJK JAPAN. 226 AFFICHES UIT DE COLLECTIE 
7 september 2019 – 2 februari 2020

 –  CHAGALL, PICASSO, MONDRIAAN E.A.: MIGRANTEN IN PARIJS 
21 september 2019 – 2 februari 2020

 –  WIM CROUWEL: MR. GRIDNIK 
28 september 2019 – 22 maart 2020

 –  JEFF PREIS. MORE THAN I LOOKED FOR 
5 oktober 2019 – 12 januari 2020

 –  PRIX DE ROME 
19 oktober 2019 – 22 maart 2020

 –  CARLOS AMORALES. THE FACTORY 
23 november 2019 – 7 juni 2020

 –  DANA LIXENBERG. IMPERIAL COURTS 
18 januari – 9 augustus 2020

 –  BEYOND THE IMAGE. BERTIEN VAN MANEN AND FRIENDS 
29 februari – 20 september 2020

 –  NAM JUNE PAIK. THE FUTURE IS NOW 
14 maart – 4 oktober 2020

 –  RIRKRIT TIRAVANIJA. TOMORROW IS THE QUESTION 
7 juli – 8 december 2020

 –  VAN THONET TOT DUTCH DESIGN. 125 JAAR WONEN IN HET STEDELIJK 
25 juli 2020 – 21 maart 2021

 –  ARTHUR JAFA. APEX 
29 augustus 2020 – 3 januari 2021

 –  IN THE PRESENCE OF ABSENCE. VOORSTELLEN VOOR DE MUSEUMCOLLECTIE 
5 september 2020 – 31 januari 2021

 –  DE BEST VERZORGDE BOEKEN 2019 
3 oktober – 1 november 2020

 –  ULAY WAS HERE 
21 november 2020 – 18 april 2021

 –  SMALL WORLD REAL WORLD 
5 december 2020 – 21 februari 2021

 –  SURINAAMSE SCHOOL. SCHILDERKUNST VAN PARAMARIBO TOT AMSTERDAM 
12 december 2020 – 31 mei 2021

 –  WE’RE OUT HERE. POST/NO/BILLS #1 
Medio december 2020 – 5 april 2021

T
E

N
TO

O
N

S
T

E
LL

IN
G

E
N

1.
 D

IT
 L

IE
T

E
N

 W
E

 Z
IE

N

In 1938 laat conservator Willem Sandberg (als zijn directeur met vakantie is) enkele muren wit 
schilderen om de kunst beter uit te laten komen. Een revolutionair gebaar dat internationaal navolging 
zou krijgen: de ‘white cube’ als nieuwe standaard om moderne kunst te tonen. In 1945 laat Sandberg, 
inmiddels directeur, het hele museum wit schilderen. Het wit van de badkuip is in 2012 een ode van 
architect Mels Crouwel aan Willem Sandberg.



Zaalopname STEDELIJK BASE 2

Simnikiwe Buhlungu, Rolling A Joint: Revisiting Spike Lee, 2015, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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Zaalopname Carlos Amorales. The Factory
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Zaalopname In the Presence of Absence. Voorstellen voor de museumcollectie, met werk van 
Kasper Bosmans

Luc Tuymans, HM, 2021 en Willem de Rooij, Negative Flag, 2020. Collectie Stedelijk Museum AmsterdamDana Lixenberg, Imperial Courts, 2015, driekanaals videoinstallatie, 69 min., videostill - detail, met dank aan de kunstenaar en GRIMM Amsterdam / 
New York, collectie Stedelijk Museum Amsterdam



Ghita Skali, The Hole’s Journey, installatie De Ateliers, 2020, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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COLLECTIE EN ONDERZOEK 
De collectie is de ruggengraat van het museum en telde op 
31 december 2020 bijna 103.000 stukken. Die collectie heeft per-
manent onderhoud en zorg nodig. Ondanks dat het museum drie 
en een halve maand dicht was, hebben er dit jaar met inachtneming 
van veiligheidsprotocollen veel werkzaam heden plaatsgevonden. Zo 
hebben we flinke stappen gemaakt in de voorbereiding van de invoe-
ring van bar codering, wat afdelingen in de toekomst zal helpen om 
efficiënter te werken. Inmiddels zijn de eerste barcodes ingevoerd.   
Tevens is afgelopen jaar de herinrichting van één van de depot-
ruimtes gerealiseerd; het is nu mogelijk om werken van zeer groot 
formaat in eigen beheer op te slaan. Tenslotte is er ook een aantal 
complexe maatkisten voor kwetsbare werken gemaakt en was 
Collectiebeheer tijdens de sluiting met verschillende behoudstaken 
op de muisstille zalen aanwezig.  

AANWINSTEN  
In 2020 wist het Stedelijk, met bescheiden 
eigen middelen, maar dankzij de generositeit 
van verschillende fondsen, belangrijke 
stappen te zetten in het verbreden van de 
collectie. Beduidend meer kunstwerken en 
vormgeving van makers van kleur, zowel 
uit de Nederlandse alsook uit de interna-
tionale context konden aan de collectie 
worden toegevoegd. Ook konden we werken 
verwerven die direct op maatschappelijk 
ontwikkelingen reageren. Binnen die laatste 
categorie kunnen de aankopen van de twee 
Russische kunstenaars Yulia Tsvetkova en 
Anna Tereshkina – door de Russische justitie 
vervolgd vanwege hun activistische inzet 
voor de lhbtiq+-beweging – niet ongenoemd 
blijven. Op voorspraak van curator at large 
Adam Szymczyk wist het museum tekenin-
gen van beide kunstenaars te verwerven, 
die hun kritische blik op de Russische 
repressie ondubbelzinnig duidelijk maken. 
Het Stedelijk waardeert de artistieke kwaliteit 
van het werk en ondersteunt tegelijkertijd de 
makers vanuit een gevoel van solidariteit met 
systemisch bedreigde kunstenaars.
De jonge Nederlandse vormgever Don Yaw 
Kwaning reageert ook op maatschappelijke 
vraagstukken, maar in dit geval vanuit 
ecologisch duurzaamheidsperspectief. Hij 
gebruikt het materiaal pitrus, een onkruid 
dat als nadelig voor de biodiversiteit wordt 
beschouwd en jaarlijks op grote schaal uit de 
natuur wordt verwijderd. Kwaning ontwikkelt 
er lichte en ecologische materialen uit, die hij 
in meubilair en verpakkingen toepast.
Met name dankzij de door de gemeente 
geoormerkte aankopen uit de tentoonstelling 
In the Presence of Absence konden we 
de aangekondigde koerswijziging van de 
verbreding van de collectie waarmaken: we 
kochten werk van zeven kunstenaars aan, 
onder wie Ghita Skali. Zij zaagde tijdens haar 
residentie aan De Ateliers een stuk vloer weg 
uit de directeurskamer, waarop de voormalig 

directeur jarenlang met zijn bureaustoel 
behoorlijke slijtvlekken had achtergelaten. 
Zij noemde dit stuk vloer ‘autoriteitshout’ 
en stuurde het naar een stam in Marokko, 
die kort daarvoor zijn leefgebied aan wo-
ningbouw had verloren. Het Stedelijk kocht 
de film van deze actie, The Hole’s Journey, 
aan, samen met het stuk ‘autoriteitshout’. 
Tegelijkertijd schonk de kunstenaar haar 
bijdrage aan In the Presence of Absence aan 
het Stedelijk: Ali Baba Express: Episode 2, 
een berg verveinethee die langs smokkel-
routes van Marokko naar Amsterdam was 
gekomen. Bezoekers konden een zakje 
meenemen.
Aan het einde van 2020 presenteerden we 
samen met het Kunstmuseum Bern en met 
grote steun van o.a. Vereniging Rembrandt, 
Mondriaan Fonds en BankGiroLoterij vol trots 
de gemeenschappelijke verwerving van In 
the World But Don’t Know the World, een mo-
numentale wandsculptuur van de Ghanese 
kunstenaar El Anatsui. Samengesteld uit 
tienduizenden flessendoppen en -wikkels in 
verschillende kleuren en maten, is de majes-
tueus werkende sculptuur ook een statement 
over de verhouding tussen de continenten, 
waarbij alcohol als metafoor voor economi-
sche afhankelijkheden uiteindelijk ook vaak 
als betaalmiddel voor de slavenhandel werd 
ingezet. El Anatsui’s werk is een groots artis-
tiek statement en tegelijk ook een gelaagde 
sculptuur die tot nadenken over onze wereld 
in tijden van dekolonisatie en globalisering 
uitnodigt (zie afbeelding cover en p. 26). 

ONDERZOEK  
Onderzoek is een belangrijke pijler in het 
museumbeleid. Het museum was verheugd 
om per 1 oktober Charl Landvreugd aan 
te stellen in de nieuwe functie Hoofd 
Onderzoek & Curatorial Practice, om bij 
te dragen aan een verbreding van het 
perspectief op kunst, programmering 
en collectievorming. Via publicaties op 

2. Vanuit de 
collectie 
bekeken  



Zaalopname In the Presence of Absence. Voorstellen voor de museumcollectie: Ahmet Öğüt, Bakunin’s Barricade, 
2015-2020, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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Harvey Bouterse, #56, #45, #20, 2020, collectie Stedelijk Museum Amsterdam Martine Syms, GIRRRLGIRLLLGGGIRLGIIIRL, 2017, muurschildering, installatie Graham Foundation, Chicago 2018-19, collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam

Raw Color, The Fans, 2014, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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Links: Lou Drenthe. Collectie Familie Drenthe
Rechts: Familieleden van Drenthe bij het schilderij van Nola Hatterman, Op het terras, 1930. Collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam. Van dit schilderij werd oorspronkelijk aangenomen dat hier de Surinaamse danser, bokser en restaurantuitbater 
Jimmy van der Lak (1903-1990) was afgebeeld. Hattermans biograaf en mede-curator van de tentoonstelling Surinaamse 
School Ellen de Vries ontdekte in een brief van Hatterman uit de jaren tachtig dat gasfitter en muzikant Louis Richard (Lou) 
Drenthe (1901-1990) model stond voor dit schilderij. Op een bijeenkomst met familieleden van Drenthe brachten ze een foto 
mee van enkelen van hen met het schilderij.
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RESTAURATIES  
Het Stedelijk heeft een enorme expertise in 
huis als het gaat om materiële en technische 
kennis. De diversiteit van de collectie loopt 
van schilderijen, sculpturen en video-in-
stallaties tot glas, meubels en textiel. Voor 
behandelings- en onderzoeksprojecten werkt 
het museum vaak samen met andere (inter)
nationale instituten, externe restauratoren 
en stagiairs van opleidingen. De resultaten 
hiervan monden regelmatig uit in publicaties 
en presentaties. Zo werd in 2019-2020 
onderzoek gedaan naar de ongewenste 
kleurverandering van 33 analoge kleurenfo-
to’s van Rineke Dijkstra in de collectie, in sa-
menwerking met de kunstenaar en met Tate 
Londen, mogelijk gemaakt door particuliere 

steun. Met steun van de BankGiro Loterij is 
onderzocht of het opnieuw afdrukken van 
deze werken een conserveringsstrategie 
zou kunnen zijn. Op grond van de resultaten 
heeft de kunstenaar vier analoge foto’s 
opnieuw af laten drukken in de stabielere 
inkjet-techniek, waaronder twee uit de serie 
‘strandportretten’.  
Ook het onderzoek naar objecten die 
verschijnselen van glasziekte vertonen is 
voortgezet; veertien werken zijn opnieuw 
gecontroleerd op progressie, andere voor het 
eerst. Tevens is een aantal objecten bemon-
sterd in samenwerking met Guus Verhaar, 
die een promotieonderzoek uitvoert naar 
glasziekte, een project van de Universiteit 
van Amsterdam en het Rijksmuseum. 

Anna Tereshkina, Untitled (from the police station series), 2020 (voorzijde), 
collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Yulia Tsvetkova, Woman not a doll (serie), 
2018, collectie Stedelijk Museum Amsterdam

www.stedelijkstudies.com kan het publiek 
kennismaken met verschillende vormen 
van onderzoek. Het museum ontwikkelt 
hiervoor momenteel drie manieren van 
communiceren: wetenschappelijk, populair-
wetenschappelijk en via social media, om 
zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken en 
bedienen.   
De bibliotheek van het Stedelijk behoort tot 
de meest omvangrijke op het gebied van 
moderne kunst en vormgeving in Europa en 
speelt een belangrijke rol bij het onderzoek 
naar de collectie – zowel door eigen 
medewerkers als door externe bezoekers. 
De bibliotheek was in 2020 afwisselend 
open, gesloten en dan weer beperkt op 
afspraak open voor publiek; we bewogen 
uiteraard mee met de coronamaatregelen. 
De dienstverlening was deels in de leeszaal, 
deels digitaal. In 2020 werden meer dan 
11.000 boeken opgevraagd en ruim 2.000 
inlichtingen geleverd via e-mail; het betrof 
verzoeken om informatie over de collectie, 
geschiedenis en tentoonstellingen van het 
museum, maar ook bredere vragen. Via 
de afdeling Reproducties werden meer 

dan 7.500 verzoeken om beeldmateriaal 
verwerkt. De bibliotheek verwierf ruim 1.400 
nieuwe titels, waaronder verschillende kleine 
schenkingen, alsmede drie belangrijke 
donaties; zo schonk Marieke Sanders-ten 
Holte ruim 150 banden. Daarnaast werden 
twee inhoudelijk interessante collecties 
geschonken, één van meer dan 400 publi-
caties op het gebied van lhbtiq+ in relatie 
tot kunst (anonieme schenker) en ruim 
600 boeken over actuele Chinese kunst, 
geschonken door de Collectie Leferink. 
Deze laatste schonk het museum overigens 
ook verschillende kunstwerken, o.a. van 
Esiri Erheriene-Essi. Eind 2020 kreeg het 
Stedelijk een schenking van het hele archief 
van de in 2019 overleden grafisch vormgever 
en typograaf Wim Crouwel. Naast het al 
aanwezig werk van hem in de collectie is dit 
een fantastische aanvulling. Crouwel wenste 
alles in het Stedelijk Museum onder te 
brengen vanwege de belangrijke rol die het 
museum voor hem als ijkpunt en opdracht-
gever heeft gespeeld.   

http://www.stedelijkstudies.com
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Ter voorbereiding van de tentoonstelling 
ULAY WAS HERE werd het werk Terra della 
Dea Madre (1984) van Marina Abramović en 
Ulay geconserveerd. In samenspraak met 
Marina Abramović is zowel de historiciteit 
van de technologie als de belangrijke auditie-
ve kwaliteit van het werk geëvalueerd. Voor 
de collectiewissels is in oktober de installatie 
en conservering van de animatie Markov's 
Window (2004-2018) van Harm van den 
Dorpel succesvol afgerond.    

BRUIKLENEN  
Dit jaar ontving het museum slechts 61 
bruikleenaanvragen voor een of meerdere 
collectiestukken tegenover gemiddeld 134 
aanvragen per jaar: een direct gevolg van 
de coronapandemie. Eerder ontvangen 
aanvragen werden – soms meerdere keren 
– verlengd of uitgesteld, of geannuleerd. 
Musea moesten voortdurend hun agenda 
aanpassen vanwege de lockdowns; slechts 
twintig bruikleenaanvragen konden uiteinde-
lijk doorgang vinden.   

RESTITUTIEZAAK  
Op 16 december 2020 deed de 
Amsterdamse rechter uitspraak inzake 
de restitutiezaak van Bild mit Häusern 
van Wassily Kandinsky: het schilderij blijft 
eigendom van de gemeente Amsterdam. 
Het eerdere bindende advies van de 
Restitutiecommissie blijft daarmee in stand. 
De erfgenamen lieten weten hoger beroep 
aan te tekenen. Vlak voor de uitspraak, op 
7 december, verscheen het rapport ‘Streven 
naar rechtvaardigheid’ van de commissie 
Kohnstamm, met de voornaamste con-
clusie dat de belangenafweging die de 
Restitutiecommissie hanteert niet in dienst 
staat van het rechtsherstel. Begin 2021 
is deze conclusie overgenomen door de 
gemeente en het museum. In 2021 zal deze 
kwestie met zekerheid op de cultuurpolitieke 
agenda blijven. 

ONLINE ONTWIKKELINGEN   
Dat de pandemie ook een positieve 
uitwerking kan hebben bewees het updaten 
en upgraden van gegevens in de collectie-
database Adlib: werk dat eerder bleef liggen 
en nu goed vanuit huis gedaan kon worden. 
Van ruim 15.000 kunstenaarsnamen (zo’n 
45% van alle kunstenaars in de collectie) 
werden biografische gegevens aangevuld en 
verschillende naamvormen rechtgetrokken. 
Van de bestaande registratiefoto’s van alle 
objecten in de collectie werden ruim 1.500 
foto’s vervangen door betere professionele 
beeldbestanden, geschikt voor onderzoek en 
publicatie. Intussen zijn vrijwel alle belangrij-
ke kunstwerken in hoge resolutie gefotogra-
feerd (ruim 10.000 stuks). Als een werk wordt 
aangevraagd voor publicatie, als bruikleen, 
of wanneer een werk vanuit het depot naar 
zaal gaat, wordt dat moment aangegrepen 
om een professionele foto te maken. Van 
ruim 7.500 records werden bovendien de 
copyright-gegevens bijgewerkt.  

Marc Bongaarts, de enige medewerker beheer en behoud die tijdens de eerste lockdown in het museum mocht 
komen, had een bijzondere taak: met vier gieters de planten in Nam June Paik’s installatie TV Garden verzorgen. 
“Het water geven van 270 planten, kan ik je echt vertellen, dat is een uitdaging. En ik heb eigenlijk helemaal niets met 
planten. Maar ze groeiden als een tierelier, ook de zaal in. Ze begonnen op een gegeven moment ook nog te bloeien. 
Ik begreep er helemaal niets van.” Uit de podcast Het huis van Amsterdam, verhalen van Amsterdammers in coronatijd 
(www.hethuisvanamsterdam.nl/stedelijk).
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Ulay en Marina Abramović, Terra Della Dea Madre 1984, 
collectie Stedelijk Museum Amsterdam, verworven dankzij 
bijdrage van WVC, installatie in het Stedelijk in 2020/21

https://www.hethuisvanamsterdam.nl/stedelijk


Stil uit Arthur Jafa’s Love is the Message, The Message is Death (2016), video, 8min, 4s, collectie Stedelijk Museum 
Amsterdam, anonieme schenking aan het Museum of Contemporary Art Chicago en het Stedelijk Museum Amsterdam (2018)
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IN DE STAD, NATIONAAL EN INTER NATIONAAL
Het Stedelijk is een voorvechter van een gedeelde en tolerante 
samenleving waarin eenieder zich thuis voelt en gelijk wordt behan-
deld. Dit doen we door het ontwikkelen van meerstemmige tentoon-
stellingen en programma’s, waarbij de kunst kan prikkelen, aan het 
denken kan zetten en een statement kan afgeven over wat er speelt 
in de maatschappij. Dit jaar adresseerde het museum op allerlei 
manieren actuele kwesties, met lokale en (inter)nationale partners, 
zowel binnen de sector als daarbuiten. Die kwesties spelen in de 
kunst zelf of hebben direct met het instituut museum van doen.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Als museum midden in de maatschappij 
staan betekent ook: je uitspreken over on-
derwerpen die de maatschappij, en daarmee 
ook het Stedelijk, aangaan. De strijd tegen in-
stitutioneel racisme is een groot maatschap-
pelijk thema dat aansluit bij de kernwaarden 
van het museum en onlosmakelijk met de 
geschiedenis van musea is verbonden. In 
verschillende lagen van de organisatie is hier 
actie op ondernomen.
Eén daarvan is het uitbrengen van een 
antiracisme statement in juni. Terwijl de 
Black Lives Matter-beweging zich over de 
wereld verspreidde, keek, luisterde en leerde 
het Stedelijk. Vanuit het bewustzijn dat het 
museum zelf de nodige stappen te zetten 
heeft, formuleerden we meetbare doelen in 
ons statement. De wens een inhaalslag te 
maken als het gaat om werk van kunstenaars 
van kleur en niet-westerse kunstenaars, 
resulteerde in twee toezeggingen: tot en 
met 2024 wordt minstens de helft van het 
aankoopbudget hiervoor gereserveerd en 
zal het museum een keer per jaar een solo-
tentoonstelling maken met een niet-westerse 
kunstenaar of kunstenaar van kleur, of een 
tentoonstelling die vraagstellingen rondom 
dekolonisatie en globalisering thematiseert. 
Het Stedelijk voegde de daad bij het woord 
door kunstenaar Farida Sedoc te vragen een 
affiche te ontwerpen naar aanleiding van de 
Black Lives Matter-protesten in Amsterdam. 
Dit voor de collectie aangekochte affiche was 
langdurig prominent te zien in het gebouw 
en kreeg verdieping door een actuele toe-
voeging aan de vaste collectieopstelling van 
historische posters uit de collectie met een 
soortgelijke thematiek.

In het verlengde hiervan screende het 
Stedelijk eind juni 48 uur lang online en 
gelijktijdig met twaalf andere musea in onder 
meer New York, Washington, Los Angeles en 
Londen, het videowerk Love is the Message, 

the Message is Death (2016) van de Afro-
Amerikaanse kunstenaar Arthur Jafa. Deze in-
dringende film belicht de zwarte Amerikaanse 
identiteit via een breed spectrum van beelden, 
zoals van civil rights leaders en de rellen in 
LA. De musea stelden hun homepages en 
daarmee hun bereik beschikbaar zodat Jafa 
zijn film voor zoveel mogelijk mensen toegan-
kelijk kon maken en er werden internationaal 
rondetafelgesprekken georganiseerd om de 
film in de huidige context te plaatsen. In sa-
menwerking met De Balie werd dit werk door 
de Hartwig Foundation in combinatie met The 
White Album van Jafa aldaar geëxposeerd, en 
was Rein Wolfs 21 juni aanwezig bij het debat 
tussen Charl Landvreugd, Iris Kensmil en Raul 
Balai, en lichtte het antiracisme statement van 
het Stedelijk nader toe. Vanaf augustus was in 
het Stedelijk ook Jafa’s film Apex te zien.
Een andere vorm van betrokkenheid betrof 
de aankoop van tekeningen van twee 
hedendaagse Russische kunstenaars: Yulia 
Tsvetkova en Anna Tereshkina (zie ook p. 15). 
De verwerving, die deels te zien was in de 
tentoonstelling Small World Real World, past 
in het beleid van het Stedelijk om heden-
daagse kunst in de collectie op te nemen die 
reageert op maatschappelijke situaties, en 
wil met de aanwinst solidair zijn met deze 
kunstenaars. Het Stedelijk nam ook deel aan 
de campagne van Amnesty International 
om Yulia Tsvetkova te behoeden voor een 
jarenlange celstraf vanwege zogenaamde 
‘verspreiding van pornografisch materiaal’.

LOBBY EN 
KETEN VERANTWOORDELIJKHEID 
Naar aanleiding van de gevolgen van de 
coronapandemie was het Stedelijk een van de 
initiatiefnemers van de lobby voor financiële 
steun aan de stedelijke- en gemeentelijke 
musea. Op 17 april publiceerde NRC hiertoe 
een oproep van Rein Wolfs, Benno Tempel 
(Kunstmuseum Den Haag) en Ann Demeester 
(Frans Halsmuseum Haarlem), begin mei 
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Farida Sedoc, affiche No Justice No Peace, 2020, collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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met partners in de stad gericht op een 
blijvende verbreding van het publiek zijn in 
Hoofdstuk 5 beschreven, zoals die met het 
Amsterdamse modemerk Patta en de dating 
app Inner Circle. En tot slot, in hoofdstuk 4 
komt het meerjarige project Samen zijn wij 

Stedelijk aan bod, een initiatief om met 
families uit drie Amsterdamse stadsdelen, te 
weten Zuidoost, Nieuw-West en Noord, een 
compleet nieuwe familieprogrammering te 
ontwikkelen.

gevolgd door een brief van de directeuren 
van de vier grote musea voor moderne en he-
dendaagse kunst in de vier grote steden (het 
Stedelijk, Centraal Museum Utrecht, Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en 
Kunstmuseum Den Haag) aan de betrokken 
wethouders, in een oproep de problematiek 
van de grote gemeentelijke musea ook op het 
niveau van de Rijksoverheid te agenderen. 
Met resultaat: er kwam voor de gemeentelijke 
musea met een regionale of nationale uit-
straling een zeer welkom steunpakket vanuit 
het Rijk, beheerd en uitgevoerd door het 
Mondriaan Fonds, in nauwe samenwerking 
met de gemeentes. Het Stedelijk steunde 
ook andere bedreigde culturele plekken in 
de stad, tekende in oktober de petitie om 
de Amsterdamse kunstenaarsruimte W139 
te behouden en sprak steun uit aan het 
Amsterdamse School-museum Het Schip.
Met de gemeente Amsterdam bestaat een 
vruchtbare en langdurige samenwerking 
voor de tweejaarlijkse Gemeentelijke 
Kunstaankopen, die erop gericht is aankopen 
te doen voor de collectie van de stad van 
hedendaagse kunst en vormgeving. Het 
is een beproefd middel een grote groep 
kunstenaars uit de stad nauwer te betrekken 
bij het museum, met, dankzij een speciaal 
aankoopbudget, een blijvende bijdrage aan 
de collectie. Voor de door het Mondriaan 
Fonds georganiseerde jaarlijkse Prix de Rome 
is het Stedelijk sinds 2012 graag gastheer, 
een logische plek voor de presentatie van de 
ingestuurde werken voor de oudste en meest 
genereuze prijs in Nederland voor beeldend 
kunstenaars en architecten onder de 40 jaar. 
Zo helpt het Stedelijk het doel van de prijs 
te realiseren: talentvolle kunstenaars en archi-
tecten stimuleren zich verder te ontwikkelen 
en hun zichtbaarheid te vergroten.

PARTNERS
Het Stedelijk werkt in veel geledingen samen, 
zowel lokaal, landelijk als internationaal.

Het museum is een natuurlijke partner voor 
internationale collega-instellingen, en is 
een van de grootste bruikleengevers van 
het land; waarmee de collectie een extra 
internationaal bereik krijgt. Voor reizende 
tentoonstellingen werkte het Stedelijk in 
2020 met Tate Modern samen aan Nam 
June Paik. The Future is Now, en kwam 
de tentoonstelling ULAY WAS HERE tot 
stand in nauwe samenwerking met de Ulay 
Foundation. Voor de aankoop van het werk 
van El Anatsui werkte het museum samen 
met Kunstmuseum Bern. Er werd in 2020 
ook samengewerkt aan tentoonstellingen die 
in 2021/2022 in het Stedelijk te zien zullen 
zijn: met Tate Modern aan het grote Bruce 
Nauman-retrospectief, met het Deense 
Statens Museum aan de Kichner/Nolde-
tentoonstelling en met Centre Pompidou 
en Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf aan de solotentoonstelling van 
Hito Steyerl.
Op het gebied van meer diversiteit en 
toegankelijkheid werkte het Stedelijk van 
2017-2020 samen met het Van Abbemuseum 
samen in STUDIO i, een platform om met 
de sector kennis te delen op dit gebied, en 
heeft het zich met andere musea verenigd 
in het initiatief Musea Bekennen Kleur, om 
diversiteit en inclusie te verankeren in de 
erfgoedsector. 
Het Stedelijk Museum staat in Amsterdam 
en is geworteld in Amsterdam. Met het oog 
op draagvlak in de stad, maar ook vanwege 
het bereiken van nieuwe doelgroepen, zijn 
samenwerkingen in de stad dan ook van 
wezenlijk belang voor het Stedelijk. Naast de 
al genoemde samenwerkingen zijn nog ver-
meldenswaardig die met het Rijksmuseum 
en Van Gogh Museum in het project 
Museumbus en in de gedeelde meldkamer 
PP10, waardoor inspanningen en kosten 
gedeeld worden. De succesvolle editie van 
2020, In the Presence of Absence, staat be-
schreven in Hoofdstuk 1. Samenwerkingen 

IN
 D

E
 S

TA
D

, N
A

T
IO

N
A

A
L 

E
N

 IN
T

E
R

 N
A

T
IO

N
A

A
L

3.
 O

N
Z

E
 M

A
A

T
S

C
H

A
P

P
E

LI
JK

E
 B

E
T

E
K

E
N

IS



Jonge bezoekster tijdens de Rabo Familiedag op 1 maart 2020.
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EDUCATIE EN PUBLICATIES 
Het Stedelijk is een plek waar iedereen moderne en hedendaagse 
kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. De educatieve 
activiteiten en programma’s vertrekken vanuit de belevingswereld 
van de bezoeker, zijn laagdrempelig en van hoge kwaliteit. Naast 
onderwijsprogramma’s biedt het Stedelijk ook op andere manieren 
verdieping. Denk aan zaalteksten, audiotours, rondleidingen, work-
shops en publicaties op verschillende niveaus. Bij de ontwikkeling 
van de educatieve programma’s werken we samen met verschillen-
de partners, onder wie The Black Archives en The New Originals. 

ONDERWIJS 
In 2020 verwelkomde het museum in totaal 
9.830 leerlingen en studenten, vanwege 
corona waren dat er veel minder dan in 
voorgaande jaren (30.346 in 2019). Scholen 
werden voor de veiligheid zoveel mogelijk ge-
stimuleerd om de vaste collectie te bezoeken 
in plaats van de tijdelijke tentoonstellingen 
in het oude gebouw, omdat de doorstroom 
van groepen in STEDELIJK BASE beter 
gewaarborgd kon worden. Ondertussen 
ontwikkelden we snel online middelen voor 
deze belangrijke doelgroep. We lanceerden 
in 2020 zes Home School-programma’s 
op de website; verschillende video’s waar 
een kunstwerk wordt toegelicht met een 
kijk- en een doe-opdracht. Bij The Beanery 
van Edward Kienholz tekenden leerlingen 
bijvoorbeeld de persoonlijkheid van een 
van de ‘klok-hoofden’ uit het café. De Home 
School-programma’s telden in totaal 5.591 
unieke bezoekers, een heel mooi bereik. 
Via ons vierjarig partnerschap (2016-2020) 
met basisschool Oscar Carré kregen we 
meer inzicht in de behoeften van leerlingen 
en docenten wat betreft kunstonderwijs, en 
leerden we bovendien dat er onder docenten 
behoefte is aan handvaten om zelf een 
kunstbeschouwingsles te kunnen geven. Met 
enkele studiedagen in het museum is hierin 
voorzien. 

PUBLIEKSBEGELEIDING: 
RONDLEIDINGEN, AUDIOTOURS, 
PODCASTS
Rondleidingen voor diverse groepen zijn een 
belangrijk onderdeel van onze publieksbege-
leiding, maar voor een groot deel van 2020 
was veilig rondleiden niet mogelijk. Bij de 
heropening in de zomer hebben we nieuwe 
vormen gevonden om het gesprek met 
bezoekers aan te gaan. In plaats van rondlei-
dingen boden we gratis introductielezingen 
aan bij Nam June Paik, In the Presence of 
Absence en ULAY WAS HERE. Zonder te 

reserveren konden bezoekers in kleine groe-
pen en op veilige afstand een korte inleiding 
volgen en vragen stellen. Bij de vaste collec-
tie gingen we nog een stap verder met het 
experiment: op 20 dagen konden bezoekers 
via het laagdrempelige Whatsapp vragen 
stellen aan onze rondleiders, die op veilige 
afstand aanwezig waren in het museum. 
Ook audiotours zijn onverminderd populair: 
maar liefst 86.005 bezoekers beluisterden 
een tour bij de vaste collectie of bij de 
tentoonstellingen Migranten in Parijs, Carlos 
Amorales, Hybride sculptuur, Van Thonet tot 
Dutch Design en ULAY WAS HERE. Dat het 
Stedelijk groeit van een puur artist-driven 
museum naar een meerstemmige praktijk 
die ook de context en het publiek betrekt, is 
terug te horen in de audiotours. Soms vertel-
len kunstenaars over hun eigen werk zoals bij 
ULAY WAS HERE en bij Van Thonet tot Dutch 
Design brachten gebruikers en eigenaars 
van bijzondere meubels met persoonlijke 
anekdotes de objecten tot leven. 
Om het publiek ook thuis te kunnen bedienen 
ontwikkelde de afdeling Educatie de podcast 
Surinaamse School - De kunstgeschiedenis-
les die je nooit hebt gehad. In drie afleverin-
gen dook presentator Shay Kreuger samen 
met kunstenaars, tentoonstellingsmakers, 
activisten en andere betrokkenen in de 
rijke en levendige geschiedenis van de 
Surinaamse kunstscene tussen 1910 en 1980. 
Dat werd een gelaagde, belangrijke verdie-
ping op de tentoonstelling, die voor het einde 
van het jaar al 3715 keer beluisterd werd.  

FAMILIES 
Ondanks de pandemie en diverse sluitin-
gen, wist het Stedelijk met verschillende 
activiteiten families te bereiken. Op 1 maart, 
net vóór de eerste lockdown, namen maar 
liefst 700 enthousiaste families deel aan de 
jaarlijkse Rabo Familiedag. In het driejarige 
project Samen zijn wij Stedelijk ontwikkelen 
we samen met families, kunstenaars 
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tentoonstellingscatalogi tot publicaties over 
de collectie, van essays die reflectie en 
debat uitlokken tot experimentele boeken in 
kleine oplage en publicaties over inclusie en 
toegankelijkheid. Ondanks de pandemie was 
het een vruchtbaar jaar. 
In het voorjaar van 2020 verscheen de 
catalogus Nam June Paik, een project in 
samenwerking met Tate Modern in Londen. 
Het boek biedt een diepgaand inzicht in de 
innovatieve praktijk van Paik en zijn visie 
op een multidisciplinaire toekomst. Voor de 
tentoonstelling In the Presence of Absence 
werd een online publicatie ontwikkeld in 
combinatie met een gedrukte reader in een 
beperkte oplage. In lijn met de opzet van de 
tentoonstelling verzamelden we voor deze 
publicatie verschillende soorten kennis: kun-
stenaars werden uitgenodigd om in een vrij 
format een bijdrage te leveren over hun eigen 
werk, naast de gebruikelijke institutionele 

beschrijvingen. Een ontwerper maakte bij-
voorbeeld tekeningen die de essentie van 
de kunstwerken vatte, als verfrissende on-
derbreking van de traditionele registratie van 
kunst met fotografie. Essays behandelen het 
overkoepelende thema van kennisproductie 
binnen de kunstwereld en in plaats van een 
curatorial statement bevat de publicatie een 
open interview met de curatoren.
In de winter verscheen het tiende issue van 
het academische, peer-reviewed journal 
Stedelijk Studies: Imagining the Future of 
Digital Archives and Collections, onder 
redactie van Claartje Rasterhoff, Vivian van 
Saaze en Karen Archey en onder supervisie 
van Sjoukje van der Meulen. Het nummer 
verkent de voordelen, uitdagingen en 
gevaren van het snelgroeiende web van 
gedigitaliseerde collecties en archieven.
Aan de tentoonstelling Surinaamse School. 
Schilderkunst van Paramaribo tot Amsterdam en culturele instellingen uit Amsterdam 

Zuidoost, Nieuw-West en Noord nieuwe 
familieprogrammering. Het was duidelijk 
dat tijdens de zomervakantie gezinnen extra 
behoefte hadden aan inspiratie en plezier. 
De vijf nieuwe kunstenaarsworkshops met 
onder anderen Hannah Oul Hadj, Hedy Tjin 
en Jorik Breur waren met 101 deelnemers 
dan ook snel volgeboekt. 
Tijdens de herfstvakantie konden kinderen 
tussen de 7 en 17 jaar in het Stedelijk onder 
begeleiding van de Blikopeners deelnemen 
aan Earth Speakr, een kunstproject van 
Olafur Eliasson. Vijfenzeventig ouders en 
kinderen animeerden zelf een kunstwerk 
uit de vaste collectie van het Stedelijk en 
stuurden een online boodschap over duur-
zaamheid de wereld in. 

BLIKOPENERS 
Om de Blikopeners, de jaarlijkse groep peer 
educators tussen de 15 en 19 jaar, ondanks 
corona een volwaardige ervaring bij het 
Stedelijk te geven, hebben we de lichting van 
2019-september 2020 een verlenging tot het 

einde van het jaar aangeboden. Een aantal 
inventieve oplossingen maakte het mogelijk 
om samen met andere Amsterdamse 
jongeren op veilige wijze drie Summer 
Schools te organiseren en de presentatie 
van de video-collage Digital Dreams bij 
de expositie Nam June Paik te realiseren. 
Ook ontwikkelden de Blikopeners een 
nieuw Blikopenerproduct: Perspectief: een 
Blikopenerpodcast, met afleveringen naar 
aanleiding van met name onze tentoonstel-
lingen en actuele maatschappelijke vraag-
stukken. De podcasts zijn bijna duizend 
keer beluisterd het afgelopen jaar. Dankzij 
het social media redactieteam groeiden de 
Blikopeners online naar zo’n 10.000 volgers. 
Juist in dit jaar van fysieke afstand was deze 
connectie met hun eigen generatie van groot 
belang.

PUBLICATIES
Jaarlijks geeft het Stedelijk boeken uit 
waarmee het museum kennis wil delen, 
ervaringen verrijken, creativiteit stimuleren 
en ruimte wil bieden aan experiment. Van 
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Workshop Samen zijn wij Stedelijk, locatie Amsterdam Noord, augustus 2020 (links)  
en Amsterdam Zuidoost, juli 2020 (rechts).

Eindexamentraining: leerlingen benoemen de vormgevingsaspecten uit het werk Two Figures in a Landscape van 
Willem de Kooning.
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ging een lange periode van onderzoek en 
samenwerking met verschillende partijen 
vooraf. Om dit werk en de resultaten ervan 
te behouden en te delen werd een reader 
ontwikkeld, die zowel online als in druk ver-
scheen. Gastcuratoren van de tentoonstel-
ling schreven bijdragen vanuit hun expertise 
en bovendien bevat de reader reflecties op 
het proces van de totstandkoming van de 
expositie, om inzichtelijk te maken welke 
overwegingen van belang zijn geweest in 
het project. Om toekomstig onderzoek te 
faciliteren is een uitgebreide bibliografie 
opgenomen.
Sinds 2017 werkt het Stedelijk samen met 
het Van Abbemuseum aan STUDIO i, een 
platform voor inclusieve cultuur. In 2020 
werd deze fase van het project afgesloten 
met een volgeboekt kenniscafé, waar de 
online publicatie Wat je ziet, ben je zelf werd 
gepresenteerd, ontwikkeld in samenwerking 
met onderzoeker en educator Stefanie van 
Gemert. Zij verbindt hierin de postkoloniale 

theorie aan het vak van rondleiden en stelt 
de vraag: wat is de positie en de rol van 
rondleiders in een museum dat stappen wil 
maken op het gebied van inclusie?

Met al deze activiteiten en producten biedt 
het Stedelijk iedereen, ongeacht het niveau 
van kunstkennis, een waardevolle ervaring.
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Blikopener Mohamad versmelt met Malevich tijdens het Art In 
Your Face event van de Blikopeners.

Deelnemers Blikopeners Summer School, die in 2020 gewijd was aan Nam June Paik.

Wederom organiseerde het Stedelijk samen met Mama Cash op 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, een Feminist Festival. Aan de schildering van Shilo Shiv Suleman mocht iedereen 
meedoen. Suleman is oprichter van The Fearless Collective, een feministisch collectief van kunste-
naars en activisten in Zuid-Azië, dat met muurschilderingen in de openbare ruimte aandacht vraagt 
voor het vreedzame verzet van vrouwen tegen de Citizenship Amendment Act die Indiase moslims 
en andere minderheden hun staatsburgerschap kan afnemen.



Eindelijk weer open! Blije bezoekers in het Stedelijk op 1 juni 2020.

Stay at Home Stedelijk: de online tours van onder meer Rein Wolfs en Hripsimé Visser fungeerden als sneak previews van 
de tentoonstellingen.
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MARKETING EN COMMUNICATIE
De coronapandemie had uiteraard grote impact op de bezoekers-
aantallen dit jaar. Maar ondanks het feit dat het museum 111 dagen 
gesloten was en er zeer beperkte reismogelijkheden waren voor de 
buitenlandse toeristen (normaliter 45% van de bezoekers), is het 
Stedelijk relatief goed bezocht. 
Het Stedelijk heeft een stevige basis in Amsterdam – uit onderzoek 
blijkt dat onze fans graag en vaak terugkomen. Mede daardoor 
en door speciale en geïntegreerde communicatiecampagnes en 
de genomen coronamaatregelen waardoor bezoekers zich veilig 
voelden, kende het Stedelijk van de grote musea in Amsterdam de 
laagste percentuele daling van het aantal bezoekers. 

Om de veiligheid van onze medewerkers en 
de bezoekers te realiseren hebben we snel 
geschakeld tijdens de eerste lockdown, en in 
twee weken het anderhalvemeter museum 
geopend. Daarbij volgden we uiteraard de 
overheidsprotocollen en veiligheidseisen. 
We zorgden voor extra hygiënemaatregelen, 
een online ticketingsysteem voor tijdssloten 
en een eenrichtingsroute. Die werd zichtbaar 
gemaakt met afstand-stickers bij de ingang, 
kassa, garderobe en toiletten, evenals een 
maximumaantal bezoekers per zaal. 

COMMUNICATIE
Om onze bezoekers goed te informeren over 
de gehanteerde coronamaatregelen en om 
de veiligheid van hen en onze medewerkers 
te borgen, verschaften we extra informatie 
via verschillende eigen kanalen: de website, 
nieuwsbrieven, social media, de gevels van 
het museum en digitale schermen in het 
museum. Bezoekers kregen bij de aankoop 
van hun ticket informatie over wat wij doen 

aan hun veiligheid en ook over wat het 
museum van hen verwacht. Na het bezoek 
analyseerden we feedback van bezoekers, 
en optimaliseerden we onze informatievoor-
zieningen en maatregelen. 
Daarnaast communiceerden we actief wat de 
rustige dagen en daluren zijn, om bezoekers 
met een kwetsbare gezondheid de mogelijk-
heid te bieden dan de tentoonstellingen te 
bezoeken. Uit onderzoek naar de eventuele 
behoefte aan een speciaal dagdeel met een 
lager aantal tijdsloten bleek dat dit niet nodig 
was; het bezoeken tijdens de daluren was 
voldoende.
Na al deze inspanningen is het museum er 
trots op dat 84% van de bezoekers aangaf 
zich veilig te voelen in het museum (11% 
neutraal, 5% onveilig). Leonard Ornstein 
(VPRO), verwoordde het als volgt na zijn 
bezoek op 12 juni: “Ik vond het Stedelijk qua 
coronamaatregelen een 10 met een griffel. 
Uitstekend georganiseerd, echt heel secuur. 
Geef maar a.u.b. door aan de leiding.”

5. zo 
waren we 
zichtbaar



Outdoor campagne voor ULAY WAS HERE.Als onderdeel van de campagne ULAY WAS HERE markeerde het 
Stedelijk met clean graffiti  onder meer plekken waar Ulay in Amsterdam 
heeft gewoond.

Special edition Surinaamse School t-shirt i.s.m. Patta, 
ontwerp René Tosari, Untitled (400 jaar verzet en strijd 
Suriname), 1981 © René Tosari.
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gevolg van de coronapandemie niet door 
konden gaan (met VICE, Museumnacht 
en Lentekabinet), hebben we ook nieuwe 
wegen bewandeld en doelgroepen bereikt. 
Onze campagnes zijn standaard in alle 
Amsterdamse stadsdelen zichtbaar geweest; 
we probeerden daarnaast ook online niet 
enkel museumliefhebbers te bereiken, maar 
iedereen die interesse heeft en aansluiting 
vindt bij de onderwerpen van de verschil-
lende tentoonstellingen en activiteiten. Door 
onze doelgroeponderzoeken konden we bij 
de communicatie uitgaan van de nieuwe 
inzichten in hun eigen leefwereld, en is niet 
alleen vanuit de expositie gedacht.
Verder hebben we nieuwe doelgroepen 
voor het Stedelijk weten te interesseren 
door intensieve samenwerkingen met onder 
andere Patta (special edition Surinaamse 

School-T-shirts) en Inner Circle (HeART 
Tour voor daters die het moeilijk hadden in 
coronatijd). Met resultaat: in 2020 kwamen 
er maar liefst 31% nieuwe bezoekers naar 
het Stedelijk. Ook kwamen trouwe bezoekers 
terug: 69% heeft ons binnen een jaar weer 
bezocht. 
Door onze eigen kanalen optimaal te 
benutten en uit te breiden bereikten we ruim 
560.000 volgers op social media: maar liefst 
ruim 100.000 meer dan de beoogde doel-
stelling uit het Kunstenplan 2017-2020. Ook 
kregen we 15.000 nieuwe aanmeldingen voor 
de nieuwsbrief en zijn we ten opzichte van 
2019 gegroeid in volgersaantallen: 12% meer 
op Instagram, 38% op LinkedIn en 45% via 
Youtube. Ook groeiden we in engagement: 
maar liefst 112% op Youtube. 

ONLINE
Met gepaste afstand is de mensheid nog nooit 
zo verbonden geweest, met name tijdens de 
eerste lockdown. Het Stedelijk is er trots op 
een bijdrage te hebben kunnen leveren om 
deze tijd door te komen. We waren online 24/7 
open en met Stay at Home Stedelijk brachten 
we het museum dichterbij dan ooit en boden 
we toegang tot kunst voor inspiratie, verdie-
ping, troost, ontspanning en verlichting van de 
geest. Al op 20 maart trapte Rein Wolfs af met 
de eerste live Instagram-tour, met in beeld een 
stroom van hartverwarmende reacties, van 
volgers over de hele wereld, van Almere tot 
Berlijn en Rio. Ook van de minidocumentaires, 
video’s over de collectie en podcasts werd via 
onze kanalen dankbaar gebruik gemaakt. 
Toen het museum weer open kon, hebben 
we dit online programma voortgezet onder 

de naam Stedelijk at Home, en konden we zo 
degenen die ons nog niet konden bezoeken 
toch toegang geven. Live tours van onder 
andere ULAY WAS HERE, Surinaamse School 
en Small World Real World bleven in trek, 
evenals de populaire staff pic(k)s waarin me-
dewerkers vertellen over hun favoriete werk in 
het museum. 
Door middel van impactvolle, geïntegreerde 
campagnes met een heldere boodschap en 
een vernieuwde digitale strategie hebben we 
van deze exposities must-sees gemaakt en 
nieuwe doelgroepen weten te interesseren, 
mede door een gerichte doorvertaling naar 
alle verschillende kanalen.  

DOELGROEPEN UITGEBREID 
Hoewel sommige samenwerkingen om 
nieuwe doelgroepen te bereiken dit jaar als 
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Het Stedelijk tekende voor de tentoonstelling Surinaamse School bijzondere verhalen op, zoals dat van kunstenaar en 
bruikleengever Wilgo Elshot. 

Het 1,5m museum: ontwikkelde communicatie ter voorbereiding van de heropening.
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PERS
Bijzonder aan de persaandacht in 2020 is 
dat ondanks de coronasituatie en een ver-
mindering van activiteiten, de persaandacht 
ongeveer gelijk was aan die van 2019. Er 
was grote aandacht voor het museum in 
(inter-)nationale kranten, tijdschriften, radio, 
televisie alsmede online. Naast coverage 
van nieuwe tentoonstellingen en aankopen, 
kwam ook de koers van het museum onder 
directeur Rein Wolfs uitgebreid in de media. 
Hij gaf interviews in onder meer dagbladen 
als NRC, de Volkskrant en Het Parool, op 
Radio 1 en BNR, met een levendige discussie 
tot gevolg en reacties (pro en contra) in 
columns. Ook figureerden nieuwe collega’s 
die in 2020 bij het museum kwamen, zoals 
curators at large Yvette Mutumba en Adam 
Szymczyk, veelvuldig in internationale 
media.

POSITIONERING
In het nieuwe Kunstenplan richten we ons 
op het aanscherpen van de positionering 

en we hebben dit jaar benut om samen met 
onderzoeksbureau Motivaction de (poten-
tiële) bezoekers nog beter te leren kennen, 
de online-activiteiten in kaart te brengen 
en in te spelen op het veranderde gedrag 
van mensen als gevolg van de pandemie. 
In deze onzekere tijd boekten bezoekers 
bijvoorbeeld vaak pas op de dag zelf een 
ticket, en onze campagne-timing pasten we 
daarop aan. Ook zijn de (potentiële) bezoe-
kers nog beter in kaart gebracht: wat zijn 
hun beweegredenen, waarden en frustraties, 
maar ook: hoe besteden ze hun vrije tijd? 
In aanloop naar de nieuwe positionering 
hebben we tevens een imago-onderzoek 
uitgevoerd, om te weten hoe ons museum 
gepercipieerd wordt. Het Stedelijk blijkt na 
het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum 
het bekendste museum in Nederland en de 
bezoekintentie is over de jaren heen licht 
toegenomen. Het museum heeft daarmee 
een stevige positie onder de kunstmusea 
en een leidende positie onder de moderne 
kunstmusea in Nederland. 
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Sundays's Staff Pic(k)s met Ahmed, beveiliger. Foto: xxxx

Staff Pic(k)s: medewerkers die enthousiast vertellen over hun favoriete kunstwerken zijn zeer populair op Instagram.

25

M
A

R
K

E
T

IN
G

 E
N

 C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IE

5.
 Z

O
 W

A
R

E
N

 W
E

 Z
IC

H
T

B
A

A
R



Het mondkapje van Carlos Amorales was gratis 
voor members.

Andere cadeaus die nieuwe members ontvangen.
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DEVELOPMENT
Het afgelopen jaar was een uitdaging omdat de corona pandemie 
letterlijk iedereen raakte. Met vereende krachten hebben we 
geprobeerd onze begunstigers goed te informeren en zo ‘dichtbij’ 
te houden, ondanks de sluiting van het museum en de afstand die 
we noodgedwongen moesten houden. Gelukkig konden we op de 
hartverwarmende steun blijven rekenen van onze sponsoren, fond-
sen en particuliere begunstigers. Tevens kregen we extra steun 
van de gemeente en het Rijk, via het Mondriaan Fonds. En ook dit 
jaar schreven we aanvragen en deden we onderzoek naar nieuwe 
fondsen.

PARTICULIERE BEGUNSTIGERS
Naast de welkome financiële steun vervullen 
onze members (Vriend, Familievriend, 
Donateur, Young Stedelijk en Stedelijk Circle) 
ook een belangrijke ambassadeursfunctie. 
Na een aanvankelijke oploop in het ledenaan-
tal begin 2020, zagen we in de tweede helft 
van het jaar (met name na de tweede corona-
golf) een kleine terugloop. Ondanks dat een 
deel van de programmering voor members 
niet door kon gaan door de pandemie en de 
daaruit voortvloeiende coronamaatregelen 
voor bijeenkomsten, vond er toch een editie 
plaats van de nieuwe Young Stedelijk-serie 
‘In conversation with…’, waarbij een Young 
Stedelijk-ambassadeur een kunstenaar uit de 
programmering van het Stedelijk interviewde 
in zijn of haar atelier. We zijn blij in Ace & Tate 
een trotse partner gevonden te hebben voor 
deze serie. 
Ook hebben we tijdens de sluiting verschil-
lende online-activiteiten georganiseerd, 
zoals een digitale Museumcursus, curator 
tours, een digitale ‘get together’, enkele 
Young Stedelijk-tours en Instagram Stories. 
Bovendien hielden we nauw contact met 
onze members en we stuurden iedereen 
af en toe een Stedelijk-cadeautje, zoals 
het mondkapje met de zwarte vlinder van 
kunstenaar Carlos Amorales. 
Om het voor nieuwe leden aantrekkelijker 
te maken om het Stedelijk in deze lastige 
tijd te (blijven) steunen, kregen nieuwe 
members een cadeaupakket aangeboden 
met een zeepbootje van Floris Hovers, een 
mondkapje van Carlos Amorales en de 
Stedelijk collectiecatalogus. Met name de 
Carlos Amorales-campagne was succesvol: 
in twee weken tijd meldden 40 nieuwe leden 
zich aan. Tevens kreeg de website een do-
natieknop: alle giften, groot en klein, waren 
meer dan welkom in dit moeilijke jaar. Dank 
aan alle gulle gevers!
Gelukkig kon een aantal live evenementen 
voor members wel plaatsvinden, zoals de 

openingen van tentoonstellingen op basis van 
tijdsloten en een bezoek aan Art Rotterdam. 
Voor Young Stedelijk werden de meeste live 
evenementen georganiseerd, waaronder een 
dagtrip naar WIELS in Brussel in combinatie 
met een galerietour in Knokke, een tafelten-
nistournooi op de pingpongtafels van Rirkrit 
Tiravanija, een bezoek aan de privéverzame-
ling van Casper van der Kruk en een bezoek 
aan TEFAF en Art Rotterdam. Ook zijn er 
verschillende samenwerkingen opgezet om 
het bereik van Young Stedelijk te vergroten, 
onder andere met Soho House en Spice PR. 
De dertien Young Stedelijk-ambassadeurs 
van 2020 hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het programma van Young 
Stedelijk. Hun jaarlijkse termijn werd met drie 
maanden verlengd en loopt daarmee door tot 
april 2021. 

FONDSEN
Het Stedelijk heeft ook in 2020 weer be-
langrijke ondersteuning vanuit verschillende 
fondsen mogen ontvangen. Dankzij de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
Titus Fonds, haar Themafonds Naoorlogse 
en Hedendaagse Kunst, haar Van Rijn 
Fonds en haar Coleminks Fonds), het 
Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij en 
de Stiftung GegenwART (met speciale 
dank aan de SIGG COLLECTION) is ter ere 
van het 125-jarig jubileum een grote wens 
van het museum in vervulling gegaan: de 
gezamenlijke aankoop van een monumentale 
wandsculptuur van de Ghanese kunstenaar 
El Anatsui, In the World But Don’t Know the 
World (2009) met Kunstmuseum Bern. Deze 
aanwinst geeft een belangrijke impuls aan de 
nieuwe koers van het museum.

Het tijdelijke Kickstart Cultuurfonds, 
in 2020 opgericht op initiatief van de 
BankGiro Loterij, VSBfonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde 
Foundation, helpt om theaterproducties, 

6. zij 
steunden 
ons



Het echtpaar Pieter en Marieke Sanders Sanders verzamelde vanaf de jaren zeventig 
actuele kunst van zowel jonge en nog onbekende, als gevestigde kunstenaars, met de 
nadruk op innovatief en conceptueel werk. Het echtpaar schonk de Staat der Nederlanden 
maar liefst 225 werken, om onder te brengen in vijf musea: het Stedelijk, Rijksmuseum, 
Kunstmuseum Den Haag, Teylers Museum en Centraal Museum. Gezamenlijk vierden de 
musea deze schenking met de tentoonstelling Collector’s Item in het Centraal Museum in 
Utrecht, waarin zeventig werken uit de collectie nog één keer als een geheel te zien zijn. Het 
Stedelijk koos onder meer dit werk van Otobong Nkanga uit, Shaping Memory uit 2012.
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Zaalopname Small World Real World, met El Anatsui, In the World But Don’t Know the World, 2009, aluminium en koperdraad, 560 x 1000 cm, collectie Stedelijk 
Museum Amsterdam en Kunstmuseum Bern.  Gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam en Kunstmuseum Bern, mogelijk gemaakt dankzij de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst, haar Van Rijn Fonds en haar Coleminks Fonds), 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij en Stiftung GegenwART. Met speciale dank aan de SIGG Collection.  Op de voorgrond drie werken van Klara Lidén, 
Joke, VMC en Disco, 2020, verworven met steun van het Tijl Aankoopfonds en het Mondriaanfonds. 
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Young Stedelijk ambassadeurs in 2020
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tentoonstellingen en educatieve activiteiten 
te organiseren en om de collectie te beheren 
(het steunen van restauraties en aankopen). 
Schenkingen van begunstigers van het 
Stedelijk Museum Fonds zijn onmisbaar en 
helpen het museum zijn missie te bereiken. 
Voor de begunstigers van het Fonds is er een 
exclusieve programmering, nauw verbonden 
aan de kunstinhoudelijke koers van het 
museum. Het programma van 2020 begon 
goed met verschillende curator tours, de 
mastercursus en een diner en sneak preview 
bij de opening van Nam June Paik: The 
Future is Now. Na de corona-uitbraak konden 
veel gebruikelijke events niet doorgaan. In 
plaats daarvan hebben er kleine ontvangsten 
plaatsgevonden, zoals directors talks door 
Rein Wolfs voor openingstijd en een bezoek 
aan de studio’s van Jennifer Tee en Remy 
Jungerman. Door de pandemie liep de 
vorming van het nieuwe bestuur van het fonds 
vertraging op; begin 2021 worden nieuwe 
bestuursleden aangesteld. Meer over het pro-
gramma, bestuur, werkwijze en de resultaten 
van het Fonds leest u in het jaarverslag van het 
Stedelijk Museum Fonds.

SPONSOREN
Ook onze sponsoren uit het bedrijfsleven 
steunden het museum dit jaar met genereuze 
bijdragen. We hielden (een-op-een) contact 
en wisten onze sponsoren zelfs uit te brei-
den. We ontwikkelden samen met een aantal 
ondernemers de Stedelijk Inspiratie Sessie 
en daarnaast ontwikkelden we de Stedelijk 
Online Energizer voor bedrijven, een energie-
ke online sessie waarbij rondleiders van het 
Stedelijk je uitnodigen jezelf en elkaar via de 
kunst beter te leren kennen. 
Andere samenwerkingen met bedrijven 
organiseerden we binnen de Stedelijk 
Club, waaronder Start up at Stedelijk, een 
buddy-programma voor de nieuwe generatie 
ondernemers in samenwerking met corpo-
rate innovation studio Aim for the Moon. Met 
onze hoofdsponsor Rabobank Amsterdam 
organiseerden we wederom een succesvolle 
Rabo Familiedag, waar we ruim 700 families 
ontvingen, die vaak voor het eerst naar het 
Stedelijk kwamen. En tot slot maakte Total 
Design bij de start van de eerste lockdown 
een professionele online video met Carolien 
Glazenburg, conservator van de tentoon-
stelling Wim Crouwel: Mr. Gridnik. Daarmee 
lijkt de cirkel rond: Crouwel was een van de 
oprichters van Total Design.

tentoonstellingen en concerten aan te pas-
sen aan de anderhalvemeter-samenleving. 
Andere private fondsen en het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Dit 
jaar kreeg het Stedelijk steun om additionele 
kosten van een extra beveiliger bij de 
ingang te dekken, wat nodig is in het kader 
van de coronamaatregelen. Het Kickstart 
Cultuurfonds steunde eveneens het project 
Duik in de Kunst, waarbij een rondleider 
vanaf een hoge badmeesterstoel vragen van 
het publiek kon beantwoorden: een knipoog 
naar ‘de badkuip’. 

ULAY WAS HERE is het grootste retrospec-
tief ooit van Ulay’s oeuvre, met veel niet eer-
der getoonde werken, en werd ondersteund 

door Fonds 21, Mondriaan Fonds en Goethe 
Institut Niederlande. Het Stimuleringsfonds 
voor de creatieve industrie ondersteunde het 
project GESAMTKUNST: het leven één kunst, 
een unieke samenwerking van Stedelijk 
Museum Amsterdam, Van Gogh Museum, 
Van Abbemuseum, Concertgebouw en 
Kunstmuseum Den Haag met kunstenaar en 
ontwerper Bas van Beek. Met zijn ontwerpen, 
die in elke instelling een andere uitwerking 
kennen, toont Van Beek de wisselwerking 
tussen design en kunst, muziek, mode. In 
het Stedelijk droeg hij bij aan Van Thonet tot 
Dutch Design.

Het Stedelijk Museum Fonds is de steun-
stichting van het Stedelijk, met als doel het 
museum van de middelen te voorzien om 
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aan Van Thonet tot Dutch Design werd gesteund door het 
Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.

Jennifer Tee, Tampan Ship of Souls #2, 2020, collectie 
Stedelijk Museum Amsterdam. Aankoop dankzij financiële 
steun van het Van Berckel-Boehmer Fonds
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Een projectvergadering anno 2020: digitaal
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BESTUUR, ORGANISATIE EN PERSONEEL 

De Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 
is een stichting gevestigd in Amsterdam 
en heeft ten doel het registreren, bewaren, 
conserveren, verrijken, documenteren, 
publiceren, onderzoeken, presenteren en 
vervreemden van (a) museumcollecties 
die onder de naam of met de bestemming 
'Stedelijk Museum Amsterdam' in eigendom 
toebehoren aan de gemeente Amsterdam en 
van (b) kunstwerken die in eigendom toebe-
horen (of in de toekomst zullen toebehoren 
aan de stichting (of aan een met de stichting 
verbonden rechtspersoon die kunstwerken 
ten behoeve van de stichting in eigendom 
houdt respectievelijk zal houden)) of die 
anderszins ter beschikking zullen worden 
gesteld aan de stichting. 

SAMENSTELLING PERSONEEL 
Het personeel van het Stedelijk bestond op 
1 januari 2020 uit 157,58 fte en op 31 decem-
ber 2020 uit 151,33 fte.

Bestuur Stedelijk Museum Amsterdam 
Directie en dagelijkse leiding
– Rein Wolfs, directeur
– Jacqueline Bongartz, zakelijk directeur

MANAGEMENTTEAM (MT)
Na indiensttreding van Raisa Gerrets als 
manager Facilities & Veiligheid in februari 
en Darija Kalkan als manager Marketing 
& Communicatie is in maart 2020 het MT 
compleet, met als overige leden Vanessa van 
Baasbank (directiesecretaris/bedrijfsjurist), 
Tanya Visser (manager Finance & Control), 
Fieke Werner (manager HR), Enrica Flores 
d’Arcais (manager Development), Lucas 
Bonekamp (manager Projectbureau) en 
Anna Bülow (manager Collectiebeheer).

INCLUSIE EN DIVERSITEIT 
Vanaf begin 2020 is er een nieuw wervings-
beleid van kracht, gericht op het vergroten van 
diversiteit in het personeelsbestand. Voor de 
wervingsprocedure wordt gebruik gemaakt 
van andere wervingskanalen, en de ‘Rooney 
Rule’ wordt toegepast, waardoor in elke 
procedure tenminste één persoon met een 
diverse achtergrond wordt uitgenodigd voor 
een gesprek. Om onbewuste vooroordelen 
tijdens sollicitatiegespreken te voorkomen, 
worden die gestructureerd gevoerd, waarbij 
aan kandidaten merendeels dezelfde vragen 
worden gesteld. Daarnaast is in het kader 
van diversiteit en inclusie een nulmeting 

7. dit zijn wij 

Organigram 2020, geformaliseerd per 01-01-2021
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van het museum op het gebied van het 
werven van fondsen transparant kenbaar 
te maken. Op de museumwebsite staat een 
toelichting op het gehanteerde besturings-
model (raad van toezicht/bestuursmodel) en 
tevens het rooster van aftreden van de raad 
van toezicht. De invulling van de in de Code 
genoemde ‘maatschappelijke doelstelling’ 
zal in de komende jaren nader ingevuld 
worden, onder andere door middel van een 
impactanalyse. 

Het Stedelijk hanteert de Fair Practice Code 
voor ondernemen en werken in kunst, cultuur 
en creatieve industrie. Hieronder vallen een 
marktconforme beloning voor de werkne-
mers en opdrachtnemers van het museum. 
Daarnaast werkt het Stedelijk doorlopend 
met scheppende en uitvoerende kunstenaars 
en hanteert daarbij de richtlijn kunstenaars-
honoraria van Beeldende Kunst Nederland.

TALENTONTWIKKELING
Het Stedelijk heeft op verschillende afdelingen 
ruimte voor stagiairs om werkervaring op te 
doen. In verband met de beperkingen die 
het thuiswerken met zich meebracht bij de 
begeleiding van stagiairs, konden we dit jaar 
minder stageplekken bieden: in totaal dertig. 
Veertien van de stagiairs volgden een uni-
versitaire opleiding, drie een HBO-opleiding 
en dertien een MBO-opleiding, voornamelijk 
afkomstig van kunst-gerelateerde studies en 
beveiligingsopleidingen.
Voor de talentontwikkeling van de eigen 
medewerkers bleken dit jaar vooral online 
trainingen ideaal. Zo volgden meerdere me-
dewerkers de trainingen Unconscious Bias en 
Genderdiversiteit, die later op het intranet ook 
beschikbaar zijn gesteld voor de overige me-
dewerkers. Ook volgden enkele medewerkers 
de training Werven zonder vooroordelen. Ten 
slotte maakten veel deelnemers een deel van 
het jaar gebruik van de online trainingen van 
Goodhabitz; bijzonder is dat het Stedelijk deze 

gehouden onder alle medewerkers. Via deze 
anonieme enquête kreeg het museum inzicht 
in de diversiteit onder het personeelsbestand 
op verschillende gebieden (onder andere 
afkomst, religie, genderidentiteit, opleidings-
niveau, arbeidsbeperking etc.). De resultaten 
zijn gedeeld met de medewerkers en worden 
gebruikt bij het opstellen van beleid; met 
toekomstige metingen volgen we de effecten 
hiervan. Dit nieuwe wervingsbeleid en de 
nulmeting zijn tot stand gekomen naar aan-
leiding van het adviesrapport van de Stedelijk 
Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid 
(ingesteld in november 2017).
De overige adviezen zijn conform de Code 
Culturele Diversiteit ingedeeld in de vier P’s 
(personeel, programma, publiek en partners) 
en door de Adviesraad verwerkt in een 
routekaart Diversiteit en Inclusie. Het MT 
heeft er in 2020 een heidag aan gewijd om 
te bepalen welke adviezen wanneer en door 
wie of welke afdeling uitgevoerd worden. 

GOVERNANCE CODE CULTUUR / 
ETHISCHE CODE / FAIR PRACTICE CODE
Het Stedelijk vindt transparantie, integriteit 
en verantwoordelijkheid belangrijk, evenals 
een goede verdeling van verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden tussen het bestuur 
en de raad van toezicht. Daarom past het 
museum naast wet- en regelgeving de 
principes van de Governance Code Cultuur 
en de Ethische Code voor musea en de 
Code Cultuursponsoring (de Codes) toe. Het 
Stedelijk toetst periodiek zijn werkwijze, sta-
tuten, website, jaarverslag en reglementen 
aan de Codes, en medewerkers worden ge-
stimuleerd de regels ervan actief toe te pas-
sen. Het bestuur en de raad van toezicht zijn 
alert op het voorkomen van onbetamelijke 
en ongewenste belangenverstrengelingen, 
zowel intern als extern. Ter ondersteuning 
van besluitvorming heeft het museum een 
proces ingericht waarbij voorkomende 
ethische dilemma’s worden besproken. Ook 
op het gebied van Development zijn nadere 
beleidsregels opgesteld om de werkwijze 

deels aangeboden kreeg door Goodhabitz, 
als geste in deze moeilijke tijd.  

ONDERNEMINGSRAAD (OR)
In 2020 treden twee nieuwe OR-leden aan ter 
vervanging van leden die in 2019 vertrokken 
waren. Als gevolg van de COVID-19 pande-
mie vindt in 2020 intensiever overleg plaats 
met de directie: in totaal werd er zeventien 
keer vergaderd (in 2019 was dat zeven keer). 
Belangrijke onderwerpen waren: veilig en 
gezond (thuis)werken, organisatiestructuur, 
werkdruk en de financiële situatie. Met de 
raad van toezicht heeft één gesprek plaats-
gevonden, daarnaast is Homme ten Have (lid 
raad van toezicht) een keer aangeschoven bij 
een overleg tussen de OR en de directie. Ook 
sprak de raad van toezicht met de OR over 
de voorgenomen aanstelling van de nieuwe 
voorzitter Annelies van der Pauw en kon de 
OR daarna met haar kennismaken. In totaal 
behandelde de OR negen instemmingsaan-
vragen en vijf adviesaanvragen. OR-leden 
namen deel aan verschillende commissies, 
waaronder de Arbocommissie en de werk-
groep Roostermethode. 

VERTROUWENSPERSOON
Het Stedelijk Museum Amsterdam kende in 
2020 een vertrouwenspersoon, tot wie mede-
werkers zich konden wenden. Deze overlegt 
elk kwartaal met de HR-manager over lopen-
de zaken en geeft (ongevraagde) adviezen. 
Uiteraard wordt hierbij de vertrouwelijkheid 
van melders strikt in acht genomen. De ver-
trouwenspersoon voerde tevens gesprekken 
over onderwerpen die niet direct op haar 
terrein liggen: dit jaar ging dat met name om 
regels rondom veilig werken in coronatijd. In 
alle gevallen is dit besproken met HR of de 
OR, wat heeft bijgedragen aan een veilige 
werkomgeving. In 2020 zijn twee meldingen 
binnengekomen, waarvan de ene is afgehan-
deld, de andere zal naar verwachting begin 
2021 worden afgerond. Coronaproof elkaar ontmoeten: publiek en publieksmedewerkers maken gebruik van de tafeltennistafel van 

Rirkrit Tiravanija, die de toepasselijke titel heeft Tomorrow is the Question.



De populaire radio-dj’s en YouTube-sterren Bram Krikke en Tom van de Weerd deden 
het Stedelijk aan voor een productie samen met uitzendbureau Tempo Team, om te 
laten zien hoe leuk werken is. Samen onderzochten zij aansprekende beroepen en 
liepen op 18 juli een dag mee met Teamchef Beveiliging Anouar Boukamir. Het hilari-
sche maar informatieve filmpje liet aan de vele jonge volgers van Bram en Tom zien 
hoe boeiend het is om in het Stedelijk te werken en hoe afwisselend deze baan is.

Bezoekers en medewerkers waren blij dat het museum weer open kon op 1 juni.
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ZIEKTEVERZUIM 
Het ziekteverzuim was opnieuw lager dan 
het jaar ervoor: 4,22% (tegen 4,62% in 2019). 
In een jaar dat gedomineerd werd door de 
coronapandemie is dat een mooi percen-
tage, ook in vergelijking met het algemene 
beeld in Nederland, waarbij het verzuim in 

2020 juist sterk steeg. Mede van invloed op 
dit gunstige cijfer was de keuze om veiligheid 
boven aanwezigheid te stellen. Medewerkers 
met corona-gerelateerde klachten werden 
vrijgesteld van werk of dienden thuis te 
werken (afhankelijk van de functie) tot zeker 
was dat ze geen corona hadden.



Bezoekersinformatie anno 2020: de coronamaatregelen.

Noodzakelijk onderhoud aan de badkuip.

32

BEDRIJFSVOERING
 2020 was een uitdagend jaar: van de ene op andere dag veranderde 
de manier van bewegen, werken en vrijetijdsbesteding ingrijpend. 
De coronapandemie had impact op alle facetten van de bedrijfsvoe-
ring. Aan de ene kant kwamen evenementen, de museum winkel en 
horeca volledig tot stilstand, aan de andere kant nam de druk op de 
beveiliging, ICT en gebouwbeheer toe. Er moesten protocollen en 
bewegwijzering ontwikkeld worden om de veiligheid van medewer-
kers en bezoekers te garanderen, en thuiswerken moest gefaciliteerd 
worden. In de acute crisisfase lag de focus op het beschermen van 
mensen, het waarborgen van de financiële stabiliteit en het opzetten 
van een crisisteam voor risicobeheersing. Na de eerste fase hebben 
we het museum aangepast om onze bezoekers op een veilige manier 
te kunnen ontvangen. Ook hebben we onze processen en werkwijzen 
bijgesteld om te kunnen borgen dat onze medewerkers hun werk-
zaamheden zo goed en veilig mogelijk konden uitvoeren.  

Gesloten zijn voor bezoekers betekende 
tegelijkertijd een uitgelezen kans voor 
gebouwbeheer om groot onderhoud uit te 
voeren, zoals schilderwerkzaamheden aan 
de omhulling van de roltrap: deze eyecatcher 
ging in 2020 van rood naar geel. Daarnaast 
pleegden we vloeronderhoud in het entree-
gebied en onderhoudswerkzaamheden aan 
de witte badkuip; allemaal werkzaamheden 
die normaliter moeilijk uit te voeren zijn 
zonder overlast te veroorzaken voor onze 
bezoekers.
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 
het Stedelijk. Zo is de hydrofoorinstallatie 
vervangen door een duurzame variant en zijn 
we begonnen met het optimaliseren van de 
klimaatinstallatie om het binnenklimaat van 

de kantoren te verbeteren en verdere ener-
giebesparingen door te voeren. Er is groot 
onderhoud gepleegd aan alle onderdelen van 
deze installatie en die zijn vervangen als dat 
nodig was. We hebben de warmtepomp ge-
reviseerd om zo het rendement te vergroten 
en de levensduur te verlengen. Om efficiën-
ter te kunnen werken zijn drie nieuwe hoog-
werkers aangeschaft met een energiezuinige 
lithium-accu. Het verder verduurzamen van 
de algemene verlichting is een van de andere 
projecten die zijn opgestart in 2020.
  
Het Stedelijk is gehuisvest in een prachtig 
historisch én een prachtig modern gebouw. 
Beide onderdelen vergen structureel 
onderhoud, zichtbaar en onzichtbaar, om 
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De ‘tube’ van de roltrap in de nieuwbouw krijgt een nieuwe kleur.
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het museum voor onze medewerkers en 
bezoekers in de toekomst veilig en duurzaam 
te bewaren. 
Eind 2020 zijn we begonnen met het opstel-
len van een nieuw Meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP), waarmee we de komende 
kunstenplanperiode ingaan. Alle elementen 
van het gebouw zijn in kaart gebracht en 
geïnspecteerd: gevels, daken, algemene 
ruimtes en installaties. Daarbij zijn alle 
elementen voorzien van een realistische 

en actuele begroting voor de komende 48 
jaar, gebaseerd op een uitgebreide visuele 
inspectie conform de meest recente normen: 
NEN 2767 deel 1 en 2.
Tot slot hebben we de ICT-infrastructuur 
in kaart gebracht middels een nulmeting 
en zijn er verbeteringen doorgevoerd in de 
kassasoftware, wifi, smart event manager en 
diverse kantoorapplicaties. 
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Bij de heropening op 1 juni houdt iedereen ruim afstand van elkaar.
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FINANCIËN
In maart 2020 trof de overheid in het kader van de uitbraak van het 
coronavirus uiteenlopende maatregelen, waaronder het sluiten 
van musea. Voor het Stedelijk heeft dit tot een flink verlies van 
inkomsten geleid. We zagen ons genoodzaakt om bijvoorbeeld de 
tentoonstellingsprogrammering gedeeltelijk te herzien.
Tijdens het opstellen van dit jaarverslag zijn de coronamaat regelen 
nog altijd van kracht en zijn de deuren van het museum sinds 
15 december 2020 gesloten. De totale financiële impact van de 
crisis voor het museum is op dit moment nog niet te overzien.
In 2020 zijn er verschillende steunmaatregelen geweest waar-
onder de coronabijdragen van de gemeente Amsterdam en het 
Mondriaan Fonds om de impact te beperken.  
Op basis van de huidige situatie en de opgestelde risicoanalyse 
gaat het museum ervan uit dat het de impact van deze crisis kan 
opvangen en ziet daarom geen direct risico voor de continuïteit.

BATEN   Realisatie  
in € 

 2020

Begroting  
in € 

2020

Realisatie  
in €  

2019

Directe opbrengsten      

Publieksinkomsten 2.902.699 7.047.500 7.032.704

Sponsorinkomsten 6 17.417 894.611 692.974

Overige inkomsten 482.729 764.091 787.797

Indirecte opbrengsten 288.014 449.200 913.353

Totaal opbrengsten 4.290.859 9.155.402 9.426.828

     

Subsidie gemeente Amsterdam 19.498.426 19.498.431 19.211.912

Overige subsidie uit publieke middelen      

Incidenteel 463.087 190.028 324.907

Incidenteel ondersteuning i.v.m. corona     

Aanvulling subsidie gem. Amsterdam 745.724 0  

Bijdrage Mondriaan Fonds 745.724 0  

Bijdragen uit private middelen 1.880.176 2.197.535 1.515.300

Totaal subsidies/bijdragen 23.333.137 21.885.994 21.052.119

TOTAAL BATEN 27.623.996 31.041.396 30.478.947

LASTEN
 

Realisatie
in € 

2020

Begroting 
in € 

2020

Realisatie 
in € 

2019

Personeelskosten 1 1. 359.671 13.060.500 11.831.571

Huisvestingslasten 10.630.967 10.322.331 10.171.091

Aankopen 1.038.485 377.500 452.775

Afschrijvingen 2 17.893 238.740 218.245

Overige lasten 4.926.824 7.042.325 7.793.010

TOTAAL LASTEN 28.173.840 31.041.396 30.466.692
     

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -549.844 0 12.255

Saldo rentebaten/-lasten -39.287 0 -2.310

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -589.131 0 9.945

9. De cijfers
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Gelet op de aard van de bedrijfsvoering van 
SMA loopt de organisatie zeer beperkte 
rente-, valuta- en liquiditeitsrisico’s. De 
organisatie maakt in beginsel dan ook geen 
gebruik van financiële instrumenten om deze 

af te dekken. Voor zover er sprake is van 
koersrisico’s bij internationale transacties 
wordt beoordeeld of het wenselijk is om deze 
af te dekken. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN 
EN LASTEN 
De publieksinkomsten zijn door de sluiting 
en beperkende maatregelen 60% lager 
uitgekomen dan in 2019. Van het begrote 
aantal bezoekers (650.000) hebben 277.338 
mensen het museum kunnen bezoeken. 
De lagere publieksinkomsten zijn enerzijds 
deels gecompenseerd door 17% hogere bij-
dragen van sponsoren, fondsen en vrienden 
van het museum is in 2020 dan in 2019. 
Anderzijds hebben wij in 2020 van het 
Mondriaan Fonds en de gemeente 
Amsterdam een bijdrage gekregen voor het 
opvangen van het verlies in inkomsten door 
de coronacrisis van € 1,1 mln.
In het kader van het Kunstenplan 2017- 2020 
is door de gemeente een periodieke subsidie 
verleend van €1 9.498.959 voor 2020. Dit is 
inclusief de nominale bijstelling van 0,9% 
Gedurende het jaar zijn er regelmatig moni-
torgesprekken gevoerd met de gemeente. 
Om de terugval in inkomsten op te vangen 
is er flink bezuinigd in 2020, met name in de 
personeels- en tentoonstellingskosten. 

AANKOPEN
Een aparte vermelding verdient de post 
aankopen die ruim boven die van 2019 ligt. 
Dit feit wordt met name verklaard door het 
ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
aangekochte In the World But Don’t Know 
the World van de Ghanese kunstenaar El 
Anatsui, dat volledig is gefinancierd door ex-
terne partijen. We zijn Vereniging Rembrandt 
(met dank aan het Titus Fonds, Coleminks 
Fonds en Naoorlogse en Hedendaagse 
Kunst Fonds), Mondriaan Fonds, BankGiro 
Loterij en de Stiftung GegenwART (en met 
speciale dank aan de SIGG COLLECTION) 
hiervoor bijzonder erkentelijk. 

FINANCIERINGSPOSITIE
Het eigen vermogen van het Stedelijk 
bestaat uit een continuïteitsreserve, 

bestemmingsreserve en bestemmings-
fondsen. De continuïteitsreserve heeft een 
bufferfunctie en kan worden aangesproken 
als het museum geconfronteerd wordt met 
calamiteiten en de financiële consequenties 
daarvan. De omvang van de continuï-
teitsreserve dient de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van het Stedelijk op korte en 
op lange termijn te waarborgen.

Financiële ratio’s 2020 2019

Solvabiliteit 21% 25%

Current ratio 2,2 2,4

Verhouding eigen inkomsten/
subsidies 24% 37%

Zoals uit bovenstaande tabellen is af te lezen 
zijn de solvabiliteit en current ratio verslech-
terd, maar deze zijn nog altijd voldoende. 

CONTINUÏTEIT
In het afgelopen jaar zijn veel maatregelen 
getroffen in verband met het corona-
virus. Voor de organisatie betekent dit een 
substantieel verlies van inkomsten en een 
aanpassing van het tentoonstellings- en 
educatieprogramma. Ook voor 2021 is er nog 
veel onzekerheid en is het nog niet duidelijk 
wat de financiële consequenties voor het 
museum zullen zijn.  
De organisatie heeft vooralsnog voldoende 
liquiditeit en is voldoende solvabel om het 
verlies op te vangen en daarom komt de 
continuïteit op dit moment niet in gevaar.

RISICOMATRIX
Het Stedelijk werkt met een risico-matrix 
waarin de belangrijkste potentiële risico’s 
van de organisatie zijn benoemd: die hebben 
te maken met financiering, politiek en de 
reputatie van het museum. De risicomatrix 
wordt periodiek besproken in het manage-
mentteam en door het bestuur en de raad 
van toezicht geëvalueerd.  

BALANS IN € PER 31 DECEMBER 

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

Materiële vaste activa 827.850 914.796

     

Vlottende activa  
Voorraden 25.512 63.754

Vorderingen 3.023.280 3.015.147

     

Liquide middelen 12.098.824 1 1.288.971

     

Totale Activa 15.975.466 15.282.668

     

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen  

  Continuïteitsreserve 1.979.897 2.113.078  

  Bestemmingsreserves 1.000.000 1.000.000  

  Bestemmingsfondsen 295.281 751.231  

    3.275.178 3.864.309

Voorzieningen  

  Personeel 466.569 559.984  

  Groot onderhoud 4.271.724 3.544.930  

 

Voorziening  
Kirchner en Nolde tentoonstelling 1.104.829 1.104.829  

  5.843.122 5.209.743

     

Langlopende schulden 105.858 21 1.716

Kortlopende schulden 6.751.308 5.996.900

     

Totale Passiva 15.975.466 15.282.668



Bezoekers wachten op ruime afstand van elkaar bij de heropening op 1 juni.
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BEGROTING 2021
SMA heeft een begroting opgesteld voor het 
boekjaar 2021 met een totaal aan inkomsten 
van € 28,3 miljoen en een begroot resultaat 
van € 381.000 negatief. De begrote inkom-
sten bestaan voor een belangrijk deel uit de 
reguliere exploitatiesubsidies, die in 2021 
ook daadwerkelijk ontvangen gaan worden. 
Voor wat betreft de realisatie van de eigen 
inkomsten, waaronder de kaartverkoop 
(circa 31% van de totale baten) en de kosten 

is SMA voor een deel afhankelijk van de 
ontwikkelingen in 2021 met betrekking tot de 
coronacrisis. De voor 2021 begrote kosten 
liggen over het algemeen in lijn met de 
realisatie over het boekjaar 2020, waarbij 
uiteraard rekening is gehouden met de reeds 
voorziene effecten van de impact van de 
corona maatregelen, die op moment van 
het opstellen van de begroting 2021 bekend 
waren. 


