Jaarverslag Luther Museum 2019
De eerste maanden van 2019 stonden in het teken
van het afronden van de restauratie en het
inrichten van het museum. En in juni was het dan
zover: het Luther Museum Amsterdam kon open.
Op 21 juni vond er een feestelijke openingsborrel
voor genodigden in de kerkzaal plaats. Op 22 juni
opende het museum zijn deuren voor het publiek.
Vrijwilligers
Omdat het museum voor het grootste deel draait op vrijwilligers, was het wervingsproces al
in een vroeg stadium in gang gezet. De groep van vrijwilligers die werd samengesteld was
vanaf het begin al zeer divers. Mensen uit de Lutherse kringen, maar ook daarbuiten,
meldden zich aan als vrijwilliger. Deze eerste groep werd ingewerkt tijdens een
georganiseerde inwerksessie vlak voordat het museum open ging. Uiteindelijk heeft het
museum in 2019 een groep van 35 vrijwilligers bij elkaar gebracht. De meesten daarvan
vervullen een rol als gastheer/gastvrouw. Sommigen helpen alleen bij concerten.
Evenementen
Na de officiële opening zijn er verschillende evenementen door het museum georganiseerd
in 2019:
27 juni Buurtborrel: 38 buurtbewoners kwamen langs om het museum bezoeken en kregen
na afloop een borrel.
8 augustus t/m 18 augustus Pianoforte festival: reeks van 9 klassieke concerten op
historische piano’s. Dit festival heeft veel mensen naar museum getrokken, 408 in totaal. Er
waren gemiddeld 45 personen per avond. Het repeteren van de musici overdag gaf veel sfeer
aan het museum.
29 augustus Lutheran Summer School: het Luther Museum was onderdeel van een
meerdaags programma georganiseerd vanuit de Lutherse kerk voor Lutheranen uit heel
Nederland. We hadden een groep van 25 personen in het museum die onder andere een
rondleiding kregen.
29 augustus Night at de Museum, onderdeel van de Uva-Intreeweek: hiervoor hebben we
Lutherbier uit Duitsland laten komen om vervolgens te kunnen verkopen op deze studenten
avond.
6 september Borrel voor eerste steenlegging: op deze borrel was een selecte groep gasten
aanwezig. De kroon op deze avond was een mooie presentatie van bestuurslid dr. Harry
Donga over Jan Gildemeester
31 oktober Avondmaalvesper: op hervormingsdag werd stilgestaan bij het 502-jarig
reformatiejubileum, waarbij Luthers publicatie van zijn 95 stellingen werd herdacht.
15 november Hoeneckermaal: diner georganiseerd door het OMVH voor iedereen die
betrokken is geweest bij de realisatie van het museum.

12 december Buurtborrel: deze borrel werd georganiseerd in samenwerking met SACO/De
Wittenberg.
1 december t/m 6 januari 2020 Kerst in het Luther Museum: tijdens de adventsperiode was
het museum in kersttooi gehuld. Er waren kerstbomen (waaronder een zwanenboom),
versieringen en een feestelijk gedekte tafel. Daarnaast waren er drie kerstconcerten en een
lezing.
Concerten
In samenwerking met Geelvinck worden er klassieke concerten georganiseerd in de
kerkzaal van het museum, meestal op zondagmiddag. In totaal waren er 30 concerten in
2019. De zaal heeft een prachtige akoestiek en de concerten werden goed bezocht. In het
najaar werd het orgel in de kerkzaal gerestaureerd. Sinds deze grondige restauratie is het
historische instrument weer bespeelbaar.
Rondleidingen
In totaal zijn er in 12 rondleidingen tegen betaling gegeven in 2019. De groep van rondleiders
bestaat uit verschillende personen waaronder bestuursleden en vrijwilligers. Een bijzonder
groot succes waren de rondleidingen voor buurtbewoners. Ook is het voor bezoekers
mogelijk om een lunch arrangement te boeken bij de rondleiding.
Verhuur
Nadat het museum open is ging, werd er meteen gekeken naar de mogelijkheden om de
kerkzaal en de dameskamer te verhuren. Dit moet in de toekomst een belangrijke
inkomstenbron worden voor het museum. Er werd in oktober 2019 een verhuurflyer
samengesteld die verspreid is onder zakelijke contacten. Om de verhuur nog beter kunnen
promoten is het museum samen gaan werken met SACO/De Wittenberg. Huurders in 2019
waren o.a. de Nederlandse Kastelen Stichting en Koninklijke Ahold Delhaize.
Pers
We hebben in 2019 als museum een mooie hoeveelheid aan publiciteit gekregen met
artikelen in o.a. Trouw, De Telegraaf, Het Parool, Ons Amsterdam, NRC, Magazine MUG,
Magazine Monumentaal, Vereniging Vrienden van de Plantage Bulletin, 1018 buurtmagazine,
Kerk in Mokum. Ook was er aandacht voor het museum op de radio, namelijk bij NPO Radio 1
en NPO Radio 5
Bezoekersaantallen
In totaal hebben 3.006 mensen het Luther Museum bezocht in 2019, waarvan 50,8%
bezoekers waren van de concerten en overige evenementen. Dat betekent dat er 1.480
reguliere museumbezoekers waren. Omdat het museum 28 weken open is geweest in 2019,
komt dit neer op een gemiddelde van 53 bezoekers per week. Het museum is vier dagen per
week geopend, van donderdag t/m zondag. Gemiddeld bezochten 13 bezoekers per dag het
Luther Museum in 2019.
Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit L. Zoodsma (voorzitter), H. van Limburg Stirum (
penningmeester), M. Cramer, H. Donga en G. van Wesemael (secretaris). Het vastgestelde
rooster van aftreden is Cramer (2019), Van Limburg Stirum (2020), Donga (2021) Van
Wesemael (2022) en Zoodsma (2023). Voor alle bestuursleden is dit hun eerste
zittingstermijn en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor vier jaar. Cramer heeft
aangegeven het bestuur te willen verlaten. In 2020 zal er een bestuurswissel plaatsvinden.
Nevenfuncties bestuursleden
Dhr. L. Zoodsma:
-

Directeur Noord-Hollands Archief, Haarlem
Rijksarchivaris in de Provincie Noord-Holland
Provinciearchivaris van Noord-Holland
Gemeentearchivaris van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort
Voorzitter bestuur Luthers Hofje, Haarlem
Voorzitter bestuur Stichting Haarlemse Hofjes, Haarlem
Lid bestuur Historische Vereniging Haerlem
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem (COV
Haarlem)

Mw. H. van Limburg Stirum:
-

Directeur Nederlandse Kastelenstichting
Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Olst-Wijhe
Lid Raad van Toezicht Stichting Kultuurhus Olst-Wijhe
Redactielid Magazine Het Buiten
Lid Raad van Advies Kasteel Heeswijk
Coördinator collecte Hersenstichting Nederland Olst-Wijhe

Dhr. M. Cramer
-

Architectuurhistoricus Gemeente Amersfoort

Dhr. H. Donga:
-

Van Brants Rus Hofje Amsterdam, Bestuur der Regenten, voorzitter

Dhr. G. van Wesemael:
-

Arkin Spoedeisende psychiatrie, GZ-psycholoog
Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, GZ-psycholoog
Nederlands Instituut voor Psychologen, Bestuurscommissie Ethische Zaken, lid

