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De gemeente Amsterdam 
t.a.v. het college van B&W 
Amstel 1  
1011 PN Amsterdam 
 
 
Onderwerp: afwijzing subsidietoekenning museum Ons' Lieve Heer op Solder 
 
Afschrift aan: de gemeenteraad van Amsterdam, Nederlandse Museum Vereniging, directie van 
museum Ons' Lieve Heer op Solder 
 

Amsterdam, 13 augustus 2020 
 
Geacht college, 
 
Met grote schrik hebben wij kennis genomen van het feit dat museum Ons' Lieve Heer op Solder 
weliswaar een positief advies heeft gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor een 
vierjarige subsidie 2021 – 2024 , maar wegens geldgebrek geen toekenning heeft gekregen.  
 
Deze beslissing, samen met de crisis die is veroorzaakt door de verplichte sluiting door COVID -19, 
maakt dat de toekomst van het museum in acuut gevaar is.  Museum Ons' Lieve Heer op Solder is 
geen onderdeel van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) en dus voor het 
voortbestaan afhankelijk van deze vierjarige toekenning. 
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder beheert de openstelling van de aan Sint Nicolaas gewijde 
schuilkerk op de hoek van de Oudezijds Voorburgwal en de Heintje Hoekssteeg. De schuilkerk is 
een 17e eeuws rijksmonument en in zeer gave conditie. Het huis werd tijdens de bouw tussen 1661 
en 1663 al ingericht als schuilkerk.  
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder behoort tot de oudste musea van Amsterdam. Het werd als 
Museum Amstelkring geopend in 1887 en is daarmee ouder dan het Stedelijk Museum, dat in 1895 
in een nieuw gebouw werd gehuisvest.  
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder vertelt het verhaal van geloven in de stad en van de – in die tijd 
– tolerante houding tegenover andere geloven. Dit verhaal draagt nog steeds actief bij aan het 
bewaken van de diversiteit van onze stad.  
 
In 2013 is er fors geïnvesteerd in het museum. Dat heeft geleid tot een geslaagde nieuwbouw 
waardoor de museale functies konden worden uitgebreid en verbeterd. Het vernieuwde museum 
werd in 2015 door koningin Maxima geopend.  
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder vertegenwoordigt naast een museaal belang ook een groot 
cultuurhistorisch en monumentaal belang. Het grotendeels nog oorspronkelijke kerkinterieur met 
kunstwerken van onder meer Jacob de Wit, een bijzonder orgel, barokke stijlelementen, 
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bijbehorend kerkelijk vaatwerk, maar ook de bijzondere vertrekken onder de kerkzolder vormt het 
gebouw een uniek monument voor de stad Amsterdam, maar ook daarbuiten.  
 
Het gebouw en inventaris zijn in 1990 opgenomen in de "Top 100 van de Nederlandse 
monumenten": een selectie uit de monumenten die gerechtigd zijn tot het voeren van het 
internationaal kenteken behorende bij de Conventie van Den Haag van 1954.  
 
Het museum zorgt ervoor dat op een laagdrempelige manier een van Amsterdams meest unieke 
interieurs te bezichtigen is voor publiek. Hoe dat op een verantwoorde manier kan is met bijdragen 
van onder meer het prestigieuze Getty Conservation Institute onderzocht. Sluiting van het museum 
leidt tot sluiting van deze plek, die al meer dan 133 jaar is opengesteld. Wij vinden dit een enorme 
desinvestering na de investeringen in de nieuwbouw van 2013.  
 
De gemeente Amsterdam heeft een verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van haar erfgoed, 
maar ook voor de continuïteit richting haar partners die samen de stad maken tot wat de stad is. 
 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder is een parel in de drukke monumentale binnenstad die de 
laatste jaren meer en meer onder druk komt te staan van massatoerisme. Juist de openstelling van 
dit gebouw als museum is van essentieel belang voor de diversiteit in het 1012-postcodegebied.   
 
Wij roepen u hierbij u op de toekomst van museum Ons' Lieve Heer op Solder te garanderen en het 
museum de financiële mogelijkheden te geven voor de continuering van het beleid. 
 
Deze brief wordt medeondertekend door de volgende Amsterdamse erfgoedorganisaties: 
 
Cuypersgenootschap 
Genootschap Amstelodamum 
Ons Amsterdam 
ProWest 
Stichting Monumenten Amsterdam Noord 
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad 
 
Namens deze, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Karel Loeff 
Directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
 
 
 
 


