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INLEIDING

In september 2020 vond de heropening plaats 
van het geheel vernieuwde Allard Pierson — De 
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 
na een verbouwing en herinrichting die vier 
jaar hebben geduurd en sinds 2009 waren 
voorbereid. Het nieuwe Allard Pierson, waarin 
het Allard Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties zijn samengegaan, presenteert 
zich als museum en kennisinstituut op het 
kruispunt van cultureel erfgoed, onderwijs en 
onderzoek.

De verbouwing en herinrichting hebben 
de gebouwen van het Allard Pierson, waar
onder het voormalige hoofdkantoor van 
De Nederlandsche Bank, een meer open 
karakter gegeven en zorgen voor een duide
lijke verbinding tussen de Oude Turfmarkt 
en het Universiteitskwartier. Het Allard 
Pierson vormt nu de façade van deze nieuwe 
binnenstadscampus die door de UvA ontwik
keld wordt en waar onder andere de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek zal verrijzen. Met 
het in gebruik nemen van ‘de Diamant’, een 
glazen nieuwbouwvleugel aan het Turfdraag
sterpad, beschikt het Allard Pierson nu over 

1000 m2 extra voor tentoonstellingsruimte en 
publieksfaciliteiten.

Tijdens alle werkzaamheden bleef het Allard 
Pierson voor het publiek geopend, afge
zien van de tijdelijke sluiting vanwege de 
maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus in het voorjaar van 2020. Het 
eindresultaat, het nieuwe Allard Pierson, 
versterkt het stedebouwkundig concept van 
het Universiteitskwartier dat nu door de UvA 
en de Gemeente Amsterdam wordt gereali
seerd: naar buiten toe meer licht en openheid, 
naar binnen toe betere publieksfaciliteiten en 
een hoogwaardig cultureel aanbod dat nood
zakelijk is om draagvlak te blijven creëren 
en de relevantie van onze collecties te blijven 
benadrukken en te tonen.

Met internationaal vermaarde verzamelingen 
op het gebied van archeologie, boekgeschie
denis, cartografie, grafische vormgeving, 
Joodse cultuurgeschiedenis, zoölogie en de 
uitvoerende kunsten is het Allard Pierson 
een van de belangrijkste erfgoed collecties 
van Europa. Bezoekers van het nieuwe 
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De glazen nieuwbouwvleugel aan het Turfdraagsterpad.
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Allard Pierson maken in de presentatie Van 
Nijl tot Amstel een tijdreis door 10.000 jaar 
cultuurgeschiedenis aan de hand van voor
werpen uit de erfgoedcollecties van de Univer
siteit van Amsterdam, die een onuitputtelijke 
bron van kennis en verhalen vormen. Voor 
studenten, onderzoekers en liefhebbers is 
het erfgoed van de UvA raadpleegbaar in de 
Onderzoekzaal. En in het gratis toeganke
lijke Allard Pierson Live kan iedereen samen 
met onze specialisten en vrijwilligers aan de 
slag met onze collecties of pauzeren in de 
Espressobar, met het mooiste uitzicht van 
Amsterdam.

Het Allard Pierson wil een toegankelijke plek 
zijn voor nieuwsgierige mensen. Hier doe je 
kennis op, raak je geïnspireerd, en ontdek 
je nieuwe onderwerpen en collecties. Op de 
pagina’s die hierna volgen doen we verslag van 
de verbouwing en herinrichting die hebben 
geleid tot de start van deze vernieuwde cultu
rele en wetenschappelijke instelling die een 
brug wil slaan tussen wetenschap en samen
leving.

We heten u van harte welkom in het nieuwe 
Allard Pierson.
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Still uit de introductievideo, met onze naamgever Allard Pierson. 
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CHRONOLOGIE VAN DE VERBOUWING EN HERINRICHTING

2009 Start van het project ‘Vernieuwing 
Allard Pierson Museum’, dat voorziet in 
verbouwing en aanpassing van het pand 
en renovatie en herinrichting van de muse
umzalen; instelling van een UvAStuur
groep die het proces zal begeleiden, met 
vertegenwoordiging uit UvA Erfgoed, de 
Universiteitsbibliotheek, Facility Services en 
Huisvestingontwikkeling; van het pand Oude 
Turfmarkt 127 wordt een bouwhistorische 
inventarisatie gemaakt op basis waarvan de 
plannen voor een inbreiding (aanbouw binnen 
de rooilijnen van het bestaande pand) worden 
ontwikkeld; een extern bureau doet een haal
baarheidsonderzoek (inclusief calculatie) van 
de vernieuwingsplannen.

2010 Het vernieuwingsplan van het Allard 
Pierson Museum krijgt geen plek in het 
UvAHuisvestingsplan; als gevolg daarvan 
kan binnen de UvA alleen aanspraak worden 
gemaakt op de jaarlijkse financieringsstroom 
van de Functionele Aanpassingen; de Stuur
groep zet daarom in op een gefaseerde uitvoer 
van de vernieuwingsplannen; de ruimte voor 
tijdelijke tentoonstellingen kan verdrievou

digd worden door een legaat van H 250.000; 
in het ErfgoedLab worden nieuwe manieren 
voor het presenteren van cultureel en museaal 
erfgoed onderzocht.

2011 De vernieuwing wordt vastgelegd in een 
beleidsnotitie van de UvA; productie van een 
brochure die de komende jaren zal dienen 
om de vernieuwing te promoten en om steun 
te verwerven; eerste financieringsaanvraag 
ingediend bij de BankGiro Loterij wordt 
niet gehonoreerd; interne verhuizingen om 
ruimte te creëren; bij de start van de Etrusken-
tentoonstelling op 14 oktober is de ruimte voor 
wisseltentoonstellingen vergroot van 120 m2 
naar bijna 500 m2; een deel van de gipsen op 
de derde verdieping wordt geïntegreerd in de 
permanente opstelling zodat er ruimte vrij
komt voor kantoren die elders in het gebouw 
worden opgegeven ten behoeve van extra 
tentoonstellingsruimte.

2012 Om meer budget te creëren voor de 
verbouwing wordt de Senaat van het Allard 
Pierson Museum (sapm) opgericht in samen
werking met de Vereniging van Vrienden 

https://historiek.net/dubbeltentoonstelling-over-etruskische-beschaving/13162/
https://historiek.net/dubbeltentoonstelling-over-etruskische-beschaving/13162/
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van het Allard Pierson Museum; NewMe
diaLab in de vaste opstelling gerealiseerd 
met eugelden; renovatie Senaatskamer met 
steun van het Amsterdams Universiteitsfonds; 
tweede financieringsaanvraag ingediend bij 
de BankGiro Loterij wordt niet gehonoreerd.

2013 Uitvoering van Functionele Aanpas
singen, na goedkeuring van de commissie 
Welstand van de Gemeente Amsterdam: het 
verplaatsen van de monitorkamer en de kamer 
van de directeur, de verbouwing van een trap
penhuis en de aanleg van een lift voor minder
validen, het vernieuwen van de vloeren op 
de gehele begane grond (technische ruimtes 
en restauratieateliers); in het kader van de 
vernieuwing worden enkele deelprojecten 
uitgevoerd: op de zolderverdieping wordt 
een begin gemaakt met de inrichting van een 
museumbibliotheek, de oude bankkluis van 
De Nederlandsche Bank is als depot in gebruik 
genomen; derde financieringsaanvraag de 
BankGiro Loterij wordt niet gehonoreerd; de 
crowdfundingsactie ‘Haal ons van zolder’ voor 
een nieuw onderkomen van de collectie gipsen 
beelden, gaat van start.

2014 Haalbaarheidsonderzoek voor de isolatie 
van de ramen in de tentoonstellingsruimte 
ten behoeve van een beter tentoonstellings
klimaat; vierde financieringsaanvraag bij de 
BankGiro Loterij wordt niet gehonoreerd; 
meer uitgewerkte plannen en begroting voor 

inbreiding van het museum; in het kader van 
het VMusT.net project wordt de vernieuwde 
Romeinse afdeling gepresenteerd (het eerste 
afgeronde tijdvak van de herinrichting als 
pilot); opening van de eerste ArcheoHotspot in 
Nederland; renovatie van de tentoonstellings
vleugel: 17 grote ramen worden geïsoleerd, 
en vernieuwing van vitrines zodat het nieuwe 
modulaire systeem dat voor de gehele herin
richting gebruikt gaat worden, kan worden 
toegepast en getest.

2015 Tijdens de succesvolle eerste editie 
van het DWDD Pop-Up Museum profileert het 
apm zich als een vernieuwende instelling en 
wordt een groot nieuw publiek bereikt; het 
Mon driaan Fonds ondersteunt het internatio
nale museale netwerk cobbra, geïnitieerd 
door het Allard Pierson Museum; aanvraag 
Functionele Aanpassing voor aanleg nieuwe 
lift en trappenhuis wordt door de UvA goed
gekeurd; de verbouwingsplannen zijn nog 
steeds afhankelijk van externe financiering 
en een vijfde aanvraag bij BankGiro loterij 
wordt voorbereid — helaas geeft de UvA geen 
toestemming om met andere financiers in 
zee te gaan en worden gesprekken met o.a. de 
Triodos Bank stopgezet; voorbereiding van 
de inbreiding gaat van start (vergunningen
traject en aanvragen van offertes) — de bouw
tijd wordt geschat op 9 maanden; het Digital 
Museum Lab gaat van start, gefinancierd door 
het Mondriaan Fonds.

https://www.folia.nl/actueel/34964/schenking-van-25-mille-aan-allard-pierson-museum
https://www.youtube.com/watch?v=r7rUclPeDeY
http://keys2rome.eu/eng/amsterdam.html
https://archeohotspots.nl/
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos/21028
https://www.youtube.com/watch?v=zvFJqUFPL54
https://www.youtube.com/watch?v=zvFJqUFPL54
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2016 De tweede editie van het dwdd Popup 
Museum wordt gecombineerd met de reno
vatie van de Griekse afdeling en de Nabije 
Oostenzaal; de vijfde aanvraag voor verbou
wing en herinrichting wordt door de Bank
Giro Loterij gehonoreerd; positief advies van 
Bureau Monumenten en Archeologie van de 
Gemeente Amsterdam inzake het Ruimte
lijk advies; voorlichtingsavond voor buurt
bewoners Binnengasthuis e.o.; herinrichting 
van de Romeinse afdeling naar aanleiding 
van feedbacksessies in het voorjaar; start van 
ontwerpproces voor de inbreiding en reno
vatie; het voorlopig ontwerp door Atelier pro 
wordt gepresenteerd aan afdeling Monu
menten en Ruimte & Duurzaamheid van 
de Gemeente Amsterdam, voorzien van een 
positief ambtelijk advies van de zijde van 
Monumenten en Ruimte en Duurzaamheid, 
en vervolgens geagendeerd in de commissie 
Welstand; in de zomer organiseert het Allard 
Pierson het eerste MuseumCamp in Europa; 
eind 2016 wordt het besluit genomen om het 
Allard Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties te laten samengaan.

2017 Het Allard Pierson Museum en Bijzon
dere Collecties worden onderdeel van de Rode 
Loper, de historische entree van de Gemeente 
Amsterdam: de Oude Turfmarkt, jarenlang 
een parkeerplaats voor touringcars, veran
dert in een autovrije stadsboulevard die de 
allure en grandeur van de binnenstad en van 

onze gebouwen versterkt; vanwege de verbin
ding van het Allard Pierson Museum met de 
Bijzondere Collecties wordt de herinrichting 
verder ontwikkeld als een tijdreis ‘Van Nijl 
tot Amstel’; de afdelingen Grieken en Groot
machten en Van Alexander tot Cleopatra 
(Hellenistische periode) worden geopend 
en in de aangrenzende ruimtes worden het 
Etruskisch en het Grieks kabinet gerealiseerd; 
het eu gefinancierde project CEMEC biedt de 
mogelijkheid om een digitale informatielaag 
te ontwikkelen voor de herinrichting van het 
Allard Pierson: de Cross Culture Timeline. de 
reizende tentoonstelling Crossroads is de voor
bereiding voor de nieuwe presentatie Heilige 
Rijken (500–1300); het Mondriaan Fonds kent 
financiering toe voor APLIve en Van Nijl tot 
Amstel; Stichting Dioraphte stelt financiering 
beschikbaar voor de Kabinetten als onderdeel 
van de herinrichting.

2018 In de zomer wordt de NoordZuidlijn 
geopend, met het station Rokin vlak voor onze 
deur; bij de voorbereiding van de renovatie 
en verbouwing wordt asbest aangetroffen in 
de spachtelputzlaag in een deel van Oude 
Turfmarkt 127, wat leidt tot een vertraging 
van zes maanden — de asbestsanering wordt 
eind 2018 voltooid, onderzoek wees gelukkig 
uit dat medewerkers en bezoekers geen 
gezondheidsrisico’s hebben gelopen; om 
de renovatie te faciliteren en tegelijkertijd 
bezoekers te kunnen blijven ontvangen, wordt 

https://www.folia.nl/actueel/99281/allard-pierson-museum-krijgt-vijf-ton-van-bankgiro-loterij
https://www.youtube.com/watch?v=ITNM67afdvA
https://www.cemec-eu.net/
https://allardpierson.crossculture.ie/
https://ucdcrossroads.crossculture.ie/
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de hoofdingang Oude Turfmarkt 127 tijdelijk 
gesloten: de ingang van Oude Turfmarkt 129 
dient zolang als ingang voor tentoonstel
lingen en de tweede verdieping; in de voor
malige Senaatskamer van het museum wordt 
het Verzamelaarskabinet geopend, een ruimte 
gewijd aan de verzamelaars die aan de basis 
staan van de collectie van ons museum; het 
vsbfonds stelt financiering beschikbaar voor 
de herinrichting, in het bijzonder de Cross 
Culture Timeline; de plannen voor de verbou
wing en uitbreiding als onderdeel van het 
stedebouwkundig concept voor het Univer
siteitskwartier (een project van de UvA en de 
gemeente Amsterdam) worden in augustus 
door de commissie welstand en stedenbouw 
van de gemeente Amsterdam definitief 
goedgekeurd: het College van Bestuur van de 
UvA keurt op 12 november 2018 het financie
ringsvoorstel voor de verbouwingsplannen 
goed; verbouwing en herinrichting worden 
succesvol aanbesteed; het Amsterdams Univer
siteitsfonds stelt financiering beschikbaar 
voor APLive/UvA Live; voorbereiding start 
van de drie tijdvakken die de geschiedenis 
van Amsterdam toelichten aan de hand van 
objecten uit de Bijzondere Collecties.

2019 Het Allard Pierson, de integratie van 
het Allard Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties, presenteert zich met een nieuwe 
huisstijl, een nieuwe website en een manifest; 
het eerste nummer van het gezamenlijke 

vriendenblad Allard Pierson Mededelingen 
verschijnt en op 9 april komt de Raad van 
Advies voor het eerst bijeen; de verbouwing 
gaat van start, het goedgekeurde ontwerp van 
Atelier Pro wordt uitgevoerd; de inbreiding 
aan de zijde van het Turfdraagsterpad wordt 
gestart met het slaan van de eerste paal op 
10 juli door Geert ten Dam, voorzitter van 
het College van Bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam; presentatie van drie nieuwe 
tijdvakken: Amsterdam Creatieve Stad, de 
geschiedenis van Amsterdam in de periode 
1600–1900 in drie vernieuwde museumzalen 
op de begane grond; de verbouwing van het 
historische deel van het pand wordt opge
leverd en de monumentale hoofdingang 
wordt weer geopend in oktober met een 
Open Deuren Dag waarbij het museum voor 
iedereen gratis toegankelijk is; de vier voor
malige museum ruimtes aan de voorzijde van 
de eerste verdieping worden gerenoveerd en 
deels heringericht tot APLive: de drie eerste 
ruimtes zijn gereserveerd voor de Archeo
Hotspot, Espressobar en museumwinkel en 
twee kabinetten (de Studio en de GeoZone). 
In de laatste ruimte, onder de naam UvA Live, 
zal UvAonderzoek gepresenteerd worden; 
toekenning door de overheid van financiële 
ondersteuning in 2019–2020 voor de zoge
noemde verweesde collecties: de collecties 
van de in 2013 opgeheven organisaties TiN, 
mcn en nago, die sindsdien door het Allard 
Pierson beheerd worden.

https://allardpierson.nl/bezoek/van-nijl-tot-amstel/verzamelaarskabinet/
https://www.youtube.com/watch?v=wIVT42OiopU&feature=youtu.be
https://allardpierson.nl/bezoek/amsterdam-creatieve-stad-1600-1900/
https://allardpierson.nl/bezoek/allard-pierson-live/
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2020 Op 16 maart sluit het Allard Pierson 
de deuren als gevolg van de maatregelen in 
het kader van het coronavirus; verbouwing 
en herinrichting gaan tijdens de lockdown 
weliswaar op aangepaste wijze door maar 
ondervinden wel vertraging; in het tweede 
kwartaal starten we de crowdfunding ‘Geef 
de mummie een ereplaats’ met als doel een 
speciale klimaatvitrine voor onze mummie 
aan te kunnen schaffen. Binnen 5 weken is 
het beoogde bedrag van H 15.000 binnen en 
heeft het Allard Pierson aan een nog bredere 
doelgroep het vernieuwde museum onder de 
aandacht gebracht. Van maart tot september 
2020 wordt gewerkt aan de herinrichting van 
de laatste afdelingen van Van Nijl tot Amstel: 
de prehistorische afdeling (voor het eerst te 
zien), de afdeling Stad en Schrift in de monu
mentale oude vergaderzaal van de Neder
landsche Bank, met de gipsen kopie van de 
Myceense leeuwenpoort als imposante eye 
catcher, en als verbinding tussen de archeo
logische en de bibliotheekcollecties een zaal 
over de Vroege Middeleeuwen (Heilige Rijken 
500–1300) en een over de Late Middeleeuwen 
(Amsterdam in opkomst 1300–1600); de 
nieuwe garderobe met kluisjesmuur wordt in 
gebruik genomen; oplevering van de nieuw
bouw (de ‘diamant’): in deze nieuwe glazen 
uitbreiding van het museum wordt het geheel 
vernieuwde Egypte kabinet gerealiseerd, 
met aandacht voor het dodenrijk en Oude
gyptische goden en tempels; in deze periode 

doen particulieren bijzonder mooie toezeg
gingen aan onderdelen van de herinrichting 
en vinden we de Vrienden van het Allard 
Pierson Museum bereid om substantieel bij 
te dragen aan het vernieuwde Egyptekabinet 
en de Gipsengalerij; op de bovenste etage 
van de nieuw en oudbouw presenteren we 
de gipsencollectie van het Allard Pierson in 
deze geheel vernieuwde Gipsengalerij, mede 
gefinancierd door het BPD Cultuurfonds; 
het Allard Pierson wordt opgenomen in de 
Basisinfrastructuur (bis): hiermee wordt het 
beheer van onze collecties op het gebied van de 
uitvoerende kunsten en de grafische vormge
ving veiliggesteld en krijgt het gebruik ervan 
een impuls.
De opening van het geheel vernieuwde en 
heringerichte Allard Pierson, die gepland 
stond in juni, wordt uitgesteld als gevolg 
van de maatregelen rondom het coronavirus; 
de feestelijke en coronaproof opening vindt 
uiteindelijk plaats van 13 t/m 21 september; 
alle stakeholders, eigen medewerkers en 
UvArelaties, direct betrokkenen bij de 
verbouwing/inbreiding/herinrichting, rela
ties, Vrienden, omwonenden/bedrijven uit 
de buurt en tot slot de lezers van het Parool 
krijgen de gelegenheid het vernieuwde Allard 
Pierson als eersten te bezoeken; beide Vrien
denverenigingen geven ons als openingsca
deau ieder H 20.000 om een kunstwerk aan 
te kopen voor de lounge, die heringericht 
wordt als ontmoetingsplek voor medewerkers, 

https://www.youtube.com/watch?v=90-QxfSNRU0
https://www.youtube.com/watch?v=90-QxfSNRU0
https://allardpierson.nl/bezoek/van-nijl-tot-amstel/
https://allardpierson.nl/bezoek/
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bezoekers, studenten en onderzoekers; het 
Kickstart Cultuurfonds financiert een nieuwe 
routing die rekening houdt met de anderhal
vemetermaatregel vanwege corona en die in de 
postcoronaperiode kan worden gehandhaafd.

2021 Het nieuwe Allard Pierson is een kwali
tatief hoogstaande instelling die zich een voor
aanstaande positie heeft verworven binnen de 
Universiteit van Amsterdam, binnen Neder
land en internationaal. We werken met colle
ga’s, partners, collegainstellingen, Vrienden 
en sponsors aan projecten van velerlei aard die 
deze positie te consolideren en te versterken. 
De organisatie en de collectiepresentatie 
zijn zo ingericht dat we kunnen inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen: we bieden een 

tentoonstelling over Amsterdam vanaf het 
jaar 1600 die iedere drie maanden aangepast 
en geactualiseerd wordt, en een onderzoek
zaal waar bezoekers materiaal uit onze collec
ties kunnen inzien. Met ons (internationale) 
tentoonstellingsbeleid, de programmering in 
APLive met (online) lezingen, workshops en 
andere presentaties, en ons flexibele vitri
nesysteem dat ervoor zorgt dat we de semi
permanente presentatie voortdurend kunnen 
aanpassen, zullen we blijven meebewegen met 
de actualiteit en op die manier voortdurend 
actueel zijn. Continuïteit en vernieuwing, het 
thema van de afgelopen periode van verbou
wing en herinrichting, blijft ons devies.
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VAN NIJL TOT AMSTEL:  
EEN WANDELING LANGS TIJDVAKKEN EN KABINETTEN

10.000 JAAR CULTUURGESCHIEDENIS

De nieuwe vaste presentatie van het Allard 
Pierson heeft de titel ‘Van Nijl tot Amstel’. 
Hier worden de erfgoedcollecties van de 
Universiteit van Amsterdam als één geheel 
gepresenteerd. Met Van Nijl tot Amstel 
biedt het Allard Pierson als eerste museum 
in Nederland een tijdreis langs wereldcul
turen aan de hand van originele objecten. De 
bezoeker volgt het proces waarin samenle
vingen in een periode van 10.000 jaar wereld
wijd steeds complexer worden. Vanaf de 
prehistorie ontwikkelen menselijke bescha
vingen zich in verschillende regio’s op aarde. 
Veel van die ontwikkelingen vinden parallel 
plaats. Maar er zijn ook allerlei verbindingen, 
soms over enorme afstand: handelscontacten, 
diplomatieke betrekkingen, systemen voor 
bestuur en administratie, crises en conflicten. 
Onze hedendaagse samenlevingen, met hun 
globaliteit, mobiliteit, complexiteit en dyna
miek, zijn dus zeker niet van gisteren!
Dát besef wil het Allard Pierson graag over

brengen op een breed publiek. Zo’n onver
wachte blik op de geschiedenis zorgt voor 
verrassing en verwondering en de nieuwe 
opstelling biedt dan ook de ene eyeopener 
na de andere. Diverse voorwerpen en feno
menen uit het verleden hebben parallellen in 
onze eigen tijd. Op die manier kan iedereen 
zich inleven in de gebeurtenissen en zich iets 
voorstellen bij de ‘levenloze’ voorwerpen in 
vitrines. Met spannende verhalen, aanspre
kende vergelijkingen en visuele animaties.
We geven onze bezoekers een overzicht van 
10.000 jaar (cultuur)geschiedenis aan de hand 
van tijdvakken. Deze tijdvakken lopen van 
de oudste beschavingen in Mesopotamië en 
Egypte tot aan de 21ste eeuw. De presentatie 
relativeert het 19deeeuwse idee dat de mense
lijke geschiedenis bestaat uit opeenvolgende 
‘grote beschavingen’: dé Egyptenaren, dé 
Grieken, dé Romeinen. Anders dan de oude 
schoolboeken doen voorkomen, maakten vele 
kleine beschavingen mondiaal een vergelijk
bare ontwikkeling door. Geen van alle als op 
zichzelf staande, statische culturen, maar in 
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directe wisselwerking met elkaar. Zo wisselen 
micro en macroperspectief elkaar in de 
presentatie voortdurend af.
Het Allard Pierson laat niet langer meer alleen 
de archeologische collectie maar voor het eerst 
ook de verzamelingen en zwaartepunten van 
de Bijzondere Collecties in de vaste presen
tatie zien, waaronder ook de collecties van het 
Theaterinstituut Nederland, de Bibliotheca 
Rosenthaliana, de Artis Bibliotheek en het 
Muziekcentrum Nederland. De informatie bij 
onze objecten bieden we aan in drie verschil
lende lagen, die verschillen in diepgang, zodat 
we het bezoek aan onze zalen voor verschil
lende doelgroepen tot een verrijkende erva
ring maken.

TIJDVAKKEN MET VERDIEPING

De presentatie ‘Van Nijl tot Amstel’ kent een 
hoofdroute die de bezoeker via 11 tijdvakken 
leidt langs de sleutelstukken van onze collec
ties. We gebruiken in deze hoofdroute, de 
eerste informatielaag, vier hoofdthema’s die 
telkens terugkeren: macht & politiek, religie, 
leven en dood, handel en mobiliteit. Binnen 
die thema’s willen we diversiteit laten zien 
door bijvoorbeeld objecten van heel verschil
lende delen van het Romeinse rijk (Lage 
Landen, Middellandse Zeegebied en Egypte) 
naast elkaar te tonen, of een inkijkje te geven 
in de creatieve stad die Amsterdam in de 17de 

eeuw was: een wereldstad en hét centrum 
van boekdrukkunst en cartografie. De afzon
derlijke tijdvakken komen op de volgende 
pagina’s aan bod.

Wie meer verdieping wil, stapt van de 
‘snelweg’ af en volgt een zijpad in de tweede 
laag. Dit tweede niveau wordt gepresenteerd 
aan de hand van vitrines met steeds dezelfde 
vier thema’s: Macht, Mobiliteit, Religie en 
Dood & dagelijks leven. Kenmerkend voor 
deze vitrines is dat ze modulair zijn, waardoor 
we op vrij eenvoudige wijze aanpassingen en 
verbeteringen in de opstelling kunnen door
voeren, bijvoorbeeld wanneer de actualiteit 
daartoe aanleiding geeft of wanneer we een 
nieuwe aanwinst willen presenteren. In deze 
vitrines worden de vier thema’s geïllustreerd 
met objecten en teksten. Ook presenteert het 
Allard Pierson de Cross Culture Timeline, de 
in samenwerking met Noho in Dublin ontwik
kelde digitale applicatie die via touchtables 
extra informatie biedt (zie pagina 74 e.v.).
Aan de tijdvakken zijn Kabinetten toege
voegd, een derde informatieniveau van rijke 
objectopstellingen waarin onze conservatoren 
de collectie verder uitdiepen, meer mate
riaal tonen en meer onderzoekgerelateerde 
onderwerpen behandelen. Die Kabinetten 
zijn bedoeld om de wat meer complexe inter
pretatieachtergrond van onze collecties te 
laten zien, voor de bezoeker die nóg meer wil 
én voor de specialist. Als voorbeeld kan het 
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Verzamelaarskabinet worden genoemd waar 
we de biografie van onze collecties belichten, 
of de Studio, waar bezoekers kunnen luisteren 
naar audiofragmenten afkomstig van het 
Muziek Centrum Nederland (Nederlands Jazz 
Archief, Nederlands Pop Instituut, Donemus 
en Gaudeamus) en het Theater Instituut 
Nederland. Ook de Kabinetten worden op de 
volgende pagina’s nader toegelicht.

De combinatie van het gelaagde concept 
(onze bezoekers op drie niveaus bedienen), 
de nadruk op het onderzoeksproces en onze 

dynamische collectiepresentatie is uniek in 
Nederland en heeft geleid tot een museum 
dat toegerust is voor het ontvangen van de 
digital natives van de 21ste eeuw die gewend 
zijn om hun informatie te krijgen via digitale 
media. Daarbij verliezen we de meer traditi
onele museumbezoeker niet uit het oog, en 
we zijn verheugd dat de eerste reacties die we 
hebben gekregen zonder uitzondering posi
tief zijn. Op de volgende pagina’s worden de 
tijdvakken en kabinetten één voor één in de 
schijnwerpers gezet.
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 TIJDVAK: JAGERS WORDEN BOEREN (PREHISTORIE, 10.000–3500 V. CHR.)

Gerealiseerd in 2020

In de presentatie ‘Jagers worden boeren’ 
vertellen de alleroudste voorwerpen uit de 
collectie over de landbouwrevolutie in de 
middensteentijd. Omstreeks 10.000 v.Chr. 
gaan mensen in het huidige MiddenOosten 
en in de Egyptische Nijlvallei voedselgewassen 
verbouwen en dieren houden op vaste, vrucht
bare plekken — een revolutie na vier miljoen 
jaar nomadenbestaan als jagerverzamelaars. 
Rond 7.000 v.Chr. trekken de eerste boeren 
naar het Europese continent. De kolonisten 
trotseren de seizoenen en nattere omstan
digheden met houtbouw, geharde voedsel
gewassen, sterk vee en andere werktuigen. 
De eerste ‘Nederlandse’ boeren zijn de zoge
noemde bandkeramiekers in ZuidLimburg. 
Vanaf 2700 v.Chr. beginnen ZuidRussische 

veehoeders een boerenbestaan in Noord
westEuropa. Ze brengen de IndoGermaanse 
talen mee. Hun nakomelingen en dna 
verspreiden zich verder westelijk. In voortdu
rende strijd met het water verbeteren de land
bouwtechnieken en doen nieuwe materialen 
als metaal hun intrede. Zo’n zeven eeuwen 
later is de steentijd hier voorbij en begint de 
bronstijd.

Deze periode is in het Allard Pierson niet 
eerder getoond. Onze objecten worden aange
vuld met een aantal langdurig bruiklenen uit 
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, en 
met hunebedstenen die gedoneerd zijn door 
de Alliantie Markermeerdijken.
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TIJDVAK: STAD EN SCHRIFT (BRONSTIJD, 3500–1000 V.CHR.)

Gerealiseerd in 2020

De bronstijd is genoemd naar de opkomst, het 
gebruik en de verspreiding van brons — een 
legering van koper, tin en andere metalen — 
vanaf ongeveer 3500 v.Chr. vanuit het Oude 
Nabije Oosten. Omstreeks diezelfde tijd 
voltrekt zich de verbreiding van een andere 
revolutionaire uitvinding: het schrift, aanvan
kelijk vooral toegepast in centrale administra
ties.

Beide ontwikkelingen houden verband met 
het ontstaan van de stedelijke samenleving, 
een complexer wordende beschaving met 
ruimte voor specialisering in beroepen. 
De brede verspreiding van brons en schrift 
bewijst dat de volken in het Middellandse 
Zeegebied, het Oude Nabije Oosten en Egypte 
in deze periode intensieve contacten onder
houden.

Omstreeks 1200 v.Chr. krijgen de brons
tijdbeschavingen te maken met politieke en 
sociale onrust. Plunderend rondtrekkende 
zeevolkeren zouden de oorzaak van deze 
neergang zijn. Maar recent archeologisch 
onderzoek wijst uit dat andere factoren, zoals 
aanhoudende droogte, hongersnood, aardbe
vingen en klimaatschommelingen, eveneens 
hebben meegespeeld.

Blikvanger in deze zaal is de legendarische 
Leeuwenpoort, de oudste Europese stadspoort 
die toegang gaf tot de Griekse stad Mycene. De 
leeuwen bewaakten de poort, imponeerden 
bezoekers en stonden symbool voor de religi
euze en ver reikende macht van de elite van de 
stad.

In het midden van de zaal is een leestafel 
geplaatst met publicaties van het Allard 
Pierson, die bezoekers de gelegenheid biedt 
om even een pauzemoment in te lassen.
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TIJDVAK: GRIEKEN EN GROOTMACHTEN (1000–335 V.CHR.)

Gerealiseerd in 2016

De Middellandse Zee staat centraal in de 
presentatie ‘Grieken en Grootmachten’, 
als bron van handelscontacten en culturele 
uitwisseling tussen de Griekse stadstaten, 
Perzië en Egypte. Vanaf het einde van de 
bronstijd, na de ineenstorting van de geves
tigde orde in het oostelijk Middellandse 
Zeegebied, blijven samenlevingen in Grie
kenland en Italië kleinschalig. In het Nabije 
Oosten blijft het Assyrische Rijk aanvankelijk 
dominant, al is het Mediterrane kustgebied 
vaak sterk versnipperd. Uiteindelijk komen 
daar alle koninkrijken en rijkjes samen in 
het Achaemenidisch Perzische Rijk, dat in het 
westen tot de Egeïsche Zee reikt. Egypte ziet 
het centrale gezag langzaamaan wegvallen en 
komt uiteindelijk onder Perzische controle.

De grootmachten en stadstaten hebben 
intensief contact, grotendeels over zee. 
Handelaren, kolonisten en legers reizen lange 
afstanden. Op lokaal niveau groeit de cultu
rele complexiteit door toenemende welvaart 
en beïnvloeding. Ontwikkelingen in weten
schap, technologie, nijverheid en kunst gaan 
over en weer. Wel bestaan er grote verschillen 
in politieke organisatie en religieuze tradities, 
die prominent onderdeel van het dagelijks 
leven zijn.

Kenmerkend voor alle zo intensief met elkaar 
verbonden mediterrane regio’s is hun relatieve 
zelfstandigheid en eigen identiteit. Ook als 
Macedoniërs en later Romeinen deze gebieden 
annexeren, behouden lokale gemeenschappen 
in Italië, Griekenland, KleinAzië, Noord
Afrika en de Levant hun karakteristieke 
gebruiken en tradities.
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TIJDVAK: VAN ALEXANDER TOT CLEOPATRA (335–30 V.CHR.)

Gerealiseerd in 2016

Het tijdperk tussen Alexander de Grote en 
Cleopatra, globaal van 335 tot 30 v.Chr., 
staat bekend als de ‘hellenistische periode’. 
Genoemd naar Hellas, de oude naam 
voor Griekenland. De veroveringstocht 
van de Macedonische koning Alexander 
de Grote verspreidt de Griekse cultuur 
tot Mesopotamië en India aan toe. In het 
immense gebied tussen de rivieren Tiber en 
Indus, Nijl en Oxus wisselen mensen hun 
ideeën uit. ‘Van Alexander tot Cleopatra’ 
toont de hellenistische stijl als smeltkroes van 
culturen. Via handel en oorlog, diplomatie en 
migratie raken ook verre volken betrokken, 
zoals Kelten in MiddenEuropa, Feniciërs in 
NoordAfrika en Scythen in CentraalAzië. 

Cleopatra, de beroemde MacedonischEgyp
tische koningin, krijgt met hulp van Julius 
Caesar het oostelijk Middellandse Zeegebied 
in handen. Uiteindelijk is het Octavianus — de 
latere keizer Augustus — die de mediterrane 
wereld in 27 v.Chr. verenigt in het Romeinse 
keizerrijk.

Een van de opvallendste objecten in deze zalen 
is een boeddhabeeld uit Ghandara (India), 
gemaakt naar voorbeelden uit de GrieksRo
meinse kunst. De Boeddha heeft een geplooid 
gewaad, golvend haar en een stralenkrans, net 
als vergoddelijkte heersers in het westen. Het 
verfijnde gezicht doet juist Egyptisch aan.
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TIJDVAK: VAN ROME TOT ROMEINS (30 V.CHR.–500 N.CHR.)

Gerealiseerd in 2015

Rome en het Romeinse Rijk veranderen in de 
loop der tijd, van het ontstaan in 753 v.Chr. 
tot aan de val van het WestRomeinse rijk in 
476 n.Chr. De veranderingen werden groter 
naarmate het rijk groeide. Soms zetten de 
Romeinen zich af tegen wat ze elders zagen. 
Soms eigenden ze zich onderdelen van de 
nieuwe, vreemde wereld toe. Zoals ook in onze 
tijd was er een spanningsveld tussen open
staan voor nieuwe ideeën en het koesteren van 
de eigen tradities.

Die multiculturele maatschappij wordt zicht
baar als je zoekt naar verbindingen binnen het 
Romeinse Rijk. Want Rome was niet alleen het 
centrum van een grotere wereld. Het maakte 

er ook deel van uit. Door zowel vanuit het 
lokale als vanuit het globale perspectief te 
kijken worden de verschillen én de overeen
komsten binnen de Romeinse wereld duide
lijk. In de opstelling worden drie regio’s in 
het Romeinse Rijk belicht: het Middellandse 
Zeegebied, Egypte en de Lage Landen. In de 
Nederlandse taal, het staatsbestel, maar ook 
in de architectuur zijn duidelijk invloeden 
vanuit de Klassieke Oudheid terug te vinden. 
Die Oudheid komt tot leven in het Allard 
Pierson, onder andere op deze Romeinse afde
ling.
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TIJDVAK: HEILIGE RIJKEN (VROEGE MIDDELEEUWEN, 500–1300)

Gerealiseerd in 2020

In de presentatie ‘Heilige Rijken’ maakt 
de bezoeker kennis met de diversiteit van 
de vroegchristelijke cultuur. Epidemieën, 
migratie, klimaatveranderingen, religieuze 
tegenstellingen: de Middeleeuwen hebben 
opvallende raakvlakken met onze tijd. In deze 
periode ontstaan nieuwe rijken en groeien 
twee religies uit tot supermachten: chris
tendom en islam. Na 476 valt het verzwakte 
WestRomeinse Rijk uiteen in Germaanse 
koninkrijken. Het christendom verspreidt 
zich hier via missionarissen en oorlogvoering. 
De paus in Rome kroont Karel (de Grote), in 
800 tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. 
Het OostRomeinse deel bestaat voort als 
het Byzantijnse Rijk met aan het hoofd een 

keizer, die regeert als vertegenwoordiger 
van Christus. In de vroege zevende eeuw 
verenigen de Arabieren zich onder de islam en 
trekken het Byzantijnse Rijk binnen. Kaliefen, 
opvolgers van de profeet Mohammed, heersen 
van Perzië tot Spanje.

De voorwerpen in deze ruimte tonen dat in de 
Vroege Middeleeuwen, ondanks religieuze en 
politieke tegenstellingen, sprake is van cultu
rele uitwisseling. Nieuwe culturen bloeien 
op uit de kruisbestuiving tussen de klassieke 
erfenis en recente religies. Vanwege hun 
kwetsbaarheid worden de objecten regelmatig 
gewisseld om schade door teveel belichting te 
voorkomen.
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TIJDVAK: AMSTERDAM IN OPKOMST (1300–1600 LATE MIDDELEEUWEN)

Gerealiseerd in 2020

Vanaf 1500 komt Amsterdam cultureel 
tot bloei en vestigen er zich steeds meer 
ambachts lui, kooplieden en kloosterlingen. 
Vanaf 1516, zestig jaar na de uitvinding van de 
boekdrukkunst, worden ook in Amsterdam 
boeken gedrukt. Zoals in heel Europa wordt 
drukwerk ook hier hét verspreidingsmiddel 
voor nieuwe kennis en afwijkende opvat
tingen. Tegelijkertijd komen handel en nijver
heid in de stad tot bloei, omdat Amsterdam 
gunstig gelegen was en een belangrijke 
overslaghaven werd. Immigranten dragen 
daar sterk aan bij — waaronder de eerste 
kunstenaars van naam en de eerste drukkers. 
De nieuwe tijd brengt ook veel politieke en 
godsdienstige onrust. Voorlopig sluitstuk is 

de Alteratie van 1578, waarbij het katholieke 
stadsbestuur wordt afgezet. Voortaan maken 
protestantse calvinisten de dienst uit. In snel 
tempo wint Amsterdam aan invloed binnen 
het gewest Holland en ver daarbuiten.

In dit tijdvak toont het Allard Pierson hand
schriften en gedrukte boeken uit eigen 
collectie die getuigen van Amsterdam deze 
tijd van transitie: van Middeleeuwen naar 
Renaissance, van provinciaal stadje naar stad 
van belang.
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TIJDVAK: AMSTERDAM CREATIEVE STAD (1600–1700)

Gerealiseerd in 2019

In drie zalen en evenzoveel  tijdvakken 
presenteren we een overzicht van de 
 Amsterdamse cultuurgeschiedenis. De 
 kwetsbaarheid van boeken en atlassen maakt 
regelmatig wisselen noodzakelijk, en dat 
geeft ons de kans om de bezoeker steeds weer 
nieuwe creaties en verhalen van bekende én 
onbekende Amsterdammers uit de verzame
lingen van het Allard Pierson te laten zien.

We beginnen met de 17de eeuw waarin 
Amsterdam de rijkste stad van Europa wordt. 
De Vereenigde OostIndische Compagnie 
en de WestIndische Compagnie worden 
opgericht. De voc beheerst de handel in de 
Indische Oceaan en vestigt met grof geweld 
handelsposten. De wic houdt zich bezig met 

kaapvaart en slavenhandel. Tot slaaf gemaakte 
Afrikanen werken onder ellendige omstandig
heden op plantages in Brazilië en Suriname.

De relatieve godsdienstvrijheid, veiligheid 
en rechtszekerheid maken Amsterdam tot 
een financieel en cultureel centrum. Dat trekt 
immigranten aan. Onder hen zijn religieuze 
vluchtelingen, zoals protestanten uit Vlaan
deren en Joden uit Spanje en Portugal, maar 
ook avontuurlijke Duitsers die vaak gaan 
werken voor de voc. Allen brengen eigen 
tradities en kennis mee en leveren zo een 
bijdrage aan de kosmopolitische cultuur. Het 
theater maar ook het boek heeft daarin een 
centrale plaats. In Amsterdam verschijnen 
meer boeken dan waar ook in Europa.
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TIJDVAK: AMSTERDAM CREATIEVE STAD (1700–1800)

Gerealiseerd in 2019

In de presentatie over Amsterdam in de 18de 
eeuw kijken we naar het stedelijke culturele 
en wetenschappelijke leven. Rond 1700 is 
Amsterdam uitgegroeid tot rijkste stad van 
Europa. De koopman heeft plaatsgemaakt 
voor de financier die zijn kapitaal investeert. 
Die welvaart gaat gepaard met uitbuiting. 
Amsterdamse patriciërs investeren niet alleen 
in de internationale slavenhandel, ze bezitten 
ook aandelen in de plantages in ‘wingewest’ 
Suriname.

In de stad zelf is daar weinig van te merken. 
Hier heerst vrijheid, en schrijvers en filosofen 
uit heel Europa weten de Amsterdamse uitge

vers te vinden. De kwaliteit van het drukwerk 
is hoog en in Amsterdam gedrukte boeken 
worden in heel Europa gelezen.

Onder de elite bloeien cultuur en wetenschap 
als nooit tevoren, tijdens bijeenkomsten van 
genootschappen in de monumentale grach
tenpanden, in de prachtige Schouwburg aan 
de Keizersgracht en in de vele buitenhuizen 
in de omgeving van de stad. Blikvangers in 
deze zaal zijn het Surinaamse insectenboek 
van Maria Sybilla Merian, een diorama met 
een scène uit het toneelstuk ‘Gijsbrecht van 
Aemstel’ en een planetarium uit 1756.
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TIJDVAK: AMSTERDAM CREATIEVE STAD (1800–1900)

Gerealiseerd in 2019

Aan het begin van de 19de eeuw is Amsterdam 
geruïneerd. De failliete voc heeft het nieuwe 
koninkrijk opgezadeld met een staatsschuld 
van honderden miljoenen. Het handelsimpe
rium ligt in puin. Na de val van keizer Napo
leon in 1815 komt in Nederland het leven weer 
op gang. Spoorlijnen worden aangelegd en 
kanalen gegraven. Nieuwe industriële tech
nieken drijven de goederenproductie en de 
werkgelegenheid op. Een stroom nieuwko
mers trekt van het platteland naar Amsterdam 
om in de fabrieken en de haven te werken. De 
goedkope arbeidskrachten leven in armoede 
in sloppen en stegen. En hoewel Nederland de 
slavernij in 1863 officieel afschaft, neemt de 
uitbuiting van de koloniën juist toe.

De stad groeit opnieuw. De welgestelde 
burgerij houdt zich ook bezig met het bevor
deren van kennis en cultuur. De stad krijgt 
maar liefst twee universiteiten, prachtige 
musea, theaters en het al snel beroemde 
Concertgebouw. Parken en brede straten 
verfraaien de nieuwe wijken. Dierentuin Artis 
wordt opgericht maar is alleen voor leden 
toegankelijk. Zo’n lidmaatschap is alleen voor 
de zeer rijke Amsterdammers weggelegd.

In de 19de eeuw wordt er veel gepubliceerd en 
gelezen. Om klanten te attenderen op nieuwe 
boeken, maken uitgevers reclame. In deze zaal 
zijn verschillende boekhandelsaffiches uit de 
tweede helft van de 19de eeuw te zien.
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ARCHEOHOTSPOT

Gerealiseerd in 2014 — vernieuwd in 2020

ArcheoHotspots zijn plekken waar je zelf 
kennis kunt maken met archeologie. Bezoe
kers kunnen er gratis binnenlopen en 
meehelpen met (de uitwerking van) archeo
logisch onderzoek. In 2014 werd in het Allard 
Pierson de eerste ArcheoHotspot geopend, en 
inmiddels telt dit archeologische publieks
project in Nederland 20 vestigingen. Elke 
dag staan enthousiaste vrijwilligers klaar om 
bezoekers wegwijs te maken in het steeds 
wisselende materiaal. Zo kunnen ze mate
riaal uit opgravingen sorteren of mee helpen 
puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld 
een beerput. De bezoekers komen letterlijk 
in contact met het verleden. En heb je iets 

gevonden in je tuin of heb je al jaren een 
voorwerp in huis liggen waarvan je niet weet 
wat het is? In de ArcheoHotspot kun je zonder 
afspraak binnenlopen en antwoord krijgen op 
al je archeologische vragen.

In 2020 is de ArcheoHotspot van het Allard 
Pierson verplaatst naar de gratis toegankelijke 
zone APLive, waar bezoekers kunnen kennis
maken met de collecties en medewerkers van 
het Allard Pierson.
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DE GIPSENGALERIJ

Gerealiseerd in 2020

Op de bovenste verdieping van de glazen 
nieuwbouw start van de spectaculaire nieuwe 
Gipsengalerij. Deze prachtige en belangrijke 
collectie van bijna 300 grote gipsafgietsels 
biedt een overzicht van de ontwikkelingen in 
de antieke beeldhouwkunst. Er worden niet 
alleen complete beelden tentoongesteld maar 
ook koppen, reliëfs en onderdelen van tempels 
en andere architectuur.

De Gipsengalerij de enige plaats is in Neder
land waar je zo veel beroemde beelden kunt 
zien. Ze zijn nu voor iedereen toegankelijk, 
en ze zijn zo opgesteld dat ze goed zijn na te 
tekenen — het Allard Pierson presenteert hier 
een ‘tekenacademie’. Ook lenen sommige 
gipsen zich voor een ‘op de tast’rondleiding 
voor visueel gehandicapten.

Niet alleen zijn de gipsen beelden in een 
aparte afdeling opgesteld, ook we gaan er 
verhalen bij vertellen. En dat is in Europese 
context uniek. Verhalen met verschillende 
lagen en niveaus, voor ieder wat wils en met 
verdieping voor degenen die echt alles willen 
weten. De gipsen dienden vroeger al als model 
voor kunstenaars, van de geschiedenis van 
de oorspronkelijke beelden en van mytholo
gische verhalen. En dat is nu weer het geval: 
de beelden worden aangevuld met boeken, 
prenten en tekeningen uit de Bijzondere 
Collecties, die tegelijkertijd vergelijkings
materiaal, verdieping en inspiratie bieden.
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ALLARD PIERSON LIVE

Gerealiseerd in 2019

In Allard Pierson Live kunnen bezoekers in 
drie ruimtes zelf aan de slag met de collecties, 
samen met onze medewerkers en vrijwilligers. 
Hier is de ArchoHotspot gevestigd, evenals de 
Geozone en De Studio. Bezoekers kunnen hier 
de museumwinkel bezoeken en in de Espres
sobar koffie drinken met het mooiste uitzicht 
van Amsterdam.

Allard Pierson Live is een ‘tweede huiskamer’ 
voor museumbezoekers, passanten, studenten 
en onderzoekers en draagt bij aan een gemeen
schapsgevoel voor iedereen die aan de univer

siteit is verbonden. In Allard Pierson Live 
komt de brugfunctie van het Allard Pierson, 
tussen de academische wereld en de samen
leving, tot leven. In de laatste ruimte, onder 
de naam UvA Live, onderstrepen we deze 
band door UvAwetenschappers een podium 
te geven, in de vorm van films, presentaties, 
lezingen en workshops. Ook de wekelijkse 
online lunchlezingenreeks door conserva
toren, gestart in coronatijd, draagt de titel 
Allard Pierson Live.
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EGYPTEKABINET

Gerealiseerd 2020

De voorwerpen die de oude Egyptenaren 
nalieten, blijven verwonderen. Piramides, 
mummies, het hiërogliefenschrift en goden
beelden vertellen over het fascinerende leven 
van de oude Egyptenaren en hun ideeën over 
het hiernamaals. En door de gestage stroom 
archeologische ontdekkingen blijft het land in 
de belangstelling staan. In het Egyptekabinet 
toont het Allard Pierson zijn Egyptologische 
collectie, verdeeld over twee thema’s en dus 
ook twee zalen: tempels en goden, en reis 
door de onderwereld. In dit kabinet heeft de 
nieuwe mummievitrine een ereplaats.

De oude Egyptenaren hadden een opmerke
lijke belangstelling voor het leven na de dood. 
Daarom stelden ze alles in het werk om hun 
overledenen een voorspoedige reis te bezorgen 
naar het Dodenrijk, geregeerd door de god 
Osiris. Om dat mogelijk te maken, mummi
ficeerden de Egyptenaren hun doden. De 
mummie kreeg in het graf voedsel, huisraad 
en kleding mee, aangevuld met een reeks 
dienarenbeeldjes. Een Dodenboekrol met 
toverspreuken fungeerde als magische ‘reis
gids’. Aldus toegerust was de overledene klaar 
voor de gevaarlijke tocht door de onderwereld.
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NEOLITISCH KABINET

Gerealiseerd in 2020

In het neolitisch kabinet is de steentijd
collectie te zien die de Britse archeologe 
en strijdster voor vrouwenrechten Caton 
Thompson (1888–1985) in de jaren 1920 heeft 
opgegraven in de Egyptische Fajoemoase. 
Vaak zijn deze artefacten nog voorzien van een 
inventarisnummer in Catons eigen hand

schrift. Ook de oorspronkelijke inventarislijst 
is aanwezig. Het Allard Pierson toont deze 
unieke collectie prehistorische vondsten voor 
het eerst en in een aparte vitrine.
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SCHRIFTKABINET

Gerealiseerd in 2020

In het tijdvak Stad & Schrift is het Schrift
kabinet te vinden. In deze vitrine wordt het 
ontstaan en de geschiedenis van het schrift 
voor de geïnteresseerde bezoeker uiteengezet 
aan de hand van objecten die de verschil
lende soorten schrift illustreren: het spijker
schrift dat rond 3400 v.Chr. is ontstaan in 
Mesopotamië en dat gebruikt werd om een 
veelheid en enorme diversiteit aan talen 
te noteren, van het oudste Soemerisch in 
Mesopotamië en het (Proto) Elamitisch in 
Iran tot aan het IndoEuropese Hettitisch met 
zijn directe verwanten in het huidige Turkije; 
het Oudegyptische hiëroglyfenschrift; het 

hiëratische schrift (een cursieve vorm van 
hiëroglyfen); het demotisch (uit het hiëra
tisch ontstaan en nog meer vereenvoudigd, 
een bijna stenografische hiëroglyfenvorm); 
het Griekse alfabet; Lineair A (het schrift uit 
Kreta dat nog steeds niet helemaal is ontcij
ferd); Koptisch (Grieks alfabet om Egyptisch te 
schrijven, aangevuld met demotische tekens 
voor klanken waar geen corresponderende 
Griekse letter voor bestond), en rolzegels.
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GRIEKS KABINET

Gerealiseerd in 2017

‘Grieks aardewerk’ is de verzamelnaam voor 
een variëteit aan vaasvormen die tussen 
ongeveer 1000 en 150 v.Chr. in het Griekse 
cultuurgebied zijn gemaakt. Dit aardewerk 
had vele gedaanten en functies, waarvan 
transport, opslag en drinken de belang
rijkste waren. Archeologen kunnen aan het 
aardewerk veel verhalen aflezen over samen
levingen uit het verleden. In het Grieks 
Kabinet wordt een deel van die verhalen 
verteld. Hoe weet een archeoloog waar
voor het aardewerk diende? Wanneer is het 
gemaakt? En hoe onderzoeken Nederlandse 
archeologen Grieks aardewerk?

In dit kabinet toont het Allard Pierson zo veel 
mogelijk voorbeelden van zijn grote collectie 
Grieks aardewerk, en van de verscheiden
heid aan vormen, stijlen en beschildering. 
Ook wordt verteld hoe het aardewerk in de 
Oudheid geproduceerd werd.

De voorwerpen in dit kabinet zijn niet 
representa tief voor de hoeveelheid aarde
werk die in de Oudheid is geproduceerd. 
 Verzamelaars van oudheden en West 
Europese musea waren voorheen vooral 
gericht op beschilderd aardewerk. Gewone 
gebruiksvoorwerpen — het ‘plastic’ van de 
Oudheid — komen daardoor vrijwel niet in 
hun collecties voor, en zijn in dit kabinet dan 
ook in de minderheid.
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ETRUSKISCH KABINET

Gerealiseerd in 2017

De Etrusken bewonen in het laatste millen
nium voor Christus het gebied in Italië dat wij 
nu Toscane noemen, tussen de rivieren Tiber 
en Arno. De streeknaam is afgeleid van Etrusci 
of Tusci, zoals de Romeinen dit volk noemden. 
In de steden bloeit de welvaart tussen onge
veer 750 en 450 v.Chr., dankzij de aanwezige 
delfstoffen en vruchtbare landbouwgrond, de 
ligging aan de Tyrreense zee én het Etruski
sche handelsinstinct.

De eeuwenlange fascinatie voor de Etrusken 
komt voort uit de geheimzinnigheid rondom 
hun oosterse herkomst, uitheemse taal en 
exotische gebruiken. Al in de Oudheid waren 

de Etrusken onderwerp van discussie. Sinds 
de ‘ontdekking’ van Etrurië in de 18de eeuw 
door archeologen en verzamelaars zijn we 
veel te weten gekomen over hun intrigerende 
samenleving. Door opgravingen en onderzoek 
van hun tempels, steden en vooral necropolen 
(dodensteden) lezen we nu hun taal en hebben 
we inzicht in hun sociale netwerken en onder
linge machtsverhoudingen. Het Etruskisch 
kabinet in het Allard Pierson is vormgegeven 
als een Etruskisch graf vol grafgiften.
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HELLENISTISCH KABINET

Gerealiseerd in 2018

Het Allard Pierson heeft een mooie verza
meling sculptuur, vaatwerk, glas, brons, 
terracotta, faience, gemmen en munten uit de 
Hellenistische periode (ca. 335 tot 30 v.Chr). 
In het Hellenistische kabinet staan zo veel 
mogelijk van deze voorwerpen opgesteld om 
de bezoeker een goed beeld te geven van de 
veelheid en verscheidenheid van deze verza
meling. In de portrettengalerij zijn onder 
ander Alexander de Grote en zijn opvolgers 
uit de Ptolemeïsche dynastie te zien, en tonen 
anonieme koppen de rijke variatie aan inwo

ners van de Hellenistische wereld. De terra
cottafiguren laten zien hoe in deze periode 
stijlen, goden en mythologische verhalen uit 
alle winstreken samenkwamen. Naast mytho
logie en religie belicht het kabinet de thema’s 
dierenwereld en dagelijks leven, erotiek, 
vermaak en uiterlijk maar ook materiaal — in 
de vorm van kleurrijk glas en beschilderd 
aardewerk.
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ROMEINS KABINET

Gerealiseerd in 2018

De Romeinse collectie kent vooral voorwerpen 
uit de keizertijd, 27 v.Chr. tot 476 n.Chr. De 
voorwerpen komen uit het hele Romeinse 
Rijk, van Engeland tot NoordAfrika en van 
Rome tot ver in het oostelijk Middellandse 
Zeegebied. Het gaat om gebruiksvoorwerpen 
zoals olielampjes, kannen en schalen van 
aardewerk en glas, munten. De verzame
ling portretkoppen is kenmerkend voor de 
Romeinse beeldhouwkunst uit de laatRepu
blikeinse tijd en de keizertijd. In de afdeling 
Van Rome naar Romeins staat een deel opge

steld maar er is veel meer in de collectie. In 
het Romeins Kabinet ziet de bezoeker daarom 
‘meer van hetzelfde’. Veel Romeins glas, 
olielampjes, beeldhouwkunst en vaatwerk, 
maar ook medische instrumenten, strigiles 
die atleten gebruikten om zich schoon te 
schrapen, stenen met inscripties en terracotta 
architectuurversiering. Graag tonen wij hier 
zoveel mogelijk voorwerpen.
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KOPTISCH KABINET

Gerealiseerd in 2020

In de vierde eeuw groeit het christendom uit 
tot dominante religie in het Romeinse Rijk. 
De Egyptische afsplitsing die zich vanaf 451 
ontwikkelt, staat bekend als de koptisch 
orthodoxe kerk.

De Kopten leefde als gevolg van vervolgingen 
en het harde woestijnklimaat een geïsoleerd 
bestaan, waaruit een heel eigen geloofsbele
ving en kunsttraditie voortkwamen die een 
bloeiperiode kenden tussen de vierde en de 
tiende eeuw. Het Allard Pierson toont in dit 
kabinet zijn Koptische collectie, die Egyp
tische, klassieke en christelijke elementen 
omvat. De verzameling Koptisch textiel, de 

grootste in Nederland, bestaat voorname
lijk uit (delen van) kledingstukken die zijn 
teruggevonden in graven. De soms meer dan 
1000 jaar oude fragmenten, opmerkelijk goed 
bewaard gebleven in het droge woestijnzand, 
geven een uniek beeld van de toenmalige 
stoffen en kledingproductie. Andere objecten 
zoals grafstenen en liturgische voorwerpen 
zoals wierookvaten geven een beeld van de 
Koptische kloosters. Blikvanger in dit kabinet 
is een zeldzame rode tuniek die geheel intact 
bewaard gebleven is, en versierd is met 
borduursel dat Sassanidische zijden stoffen 
imiteert. Deze tuniek is voor het eerst in de 
vaste presentatie te zien.
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CARTOGRAFIE KABINET/GEOZONE

Gerealiseerd in 2020

Amsterdam was in de 17de eeuw wereldwijd 
de belangrijkste producent van kaarten — 
duizenden zijn er gemaakt en verhandeld. De 
collectie Kaarten en Atlassen van het Allard 
Pierson behoort tot de grootste in Nederland 
en tot de grotere in de wereld — in het depot 
worden rond de 135.000 losse kaarten, 4500 
atlassen en een aantal globes bewaard. Een 
belangrijk onderdeel van de collectie is de 
bibliotheek en de kaartenverzameling van 
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (knag) uit 1880.

In de Geozone, onderdeel van de gratis 
toegankelijke afdeling APLive, zijn verschil
lende kaarten te zien. Ze illustreren de onge
kend grote cartografische bedrijvigheid die in 
Amsterdam heerste. Op de touchtable kunnen 
bezoekers bladeren door verschillende 
eeuwenoude atlassen, en worden oude kaarten 
door middel van interactieve applicaties 
prachtig in beeld gebracht. Ook resultaten van 
actueel onderzoek en nieuwe toepassingen 
worden hier gepresenteerd.
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AV-KABINET/DE STUDIO

Gerealiseerd in 2020

De Studio laat bezoekers kennismaken met 
de audiocollecties van het Allard Pierson. 
Analoge geluidsopnamen (zoals banden en 
cassettes) worden hier omgezet in digitaal 
materiaal. De audiocollecties zijn afkomstig 
van het Muziek Centrum Nederland (Neder
lands Jazz Archief, Nederlands Pop Instituut, 
Donemus en Gaudeamus) en het Theater Insti
tuut Nederland.

Bekijk de tijdlijn, beluister de opnamen en 
ontdek de grote diversiteit van de collecties. 
Van het eerste cabaret in Nederland (1880) en 

historische toneelregistraties tot legendari
sche jazzconcerten in het Bimhuis en pareltjes 
van het Nederlandse luisterlied.

Via een link op hun smartphone kunnen 
bezoekers binnen het Allard Pierson hun eigen 
keuze maken uit een selectie geluidsopnamen. 
En hebben ze zelf interessant audiomateriaal 
voor onze collecties, dan kan dat in de Studio 
gedigitaliseerd worden.
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KABINET 20STE EN 21STE EEUW

Gerealiseerd in 2019

Van Nijl tot Amstel, de reis langs 10.000 jaar 
cultuurgeschiedenis, eindigt in Amsterdam 
de 20ste en 21ste eeuw. Het Wisselkabinet 
toont wisselende presentaties van en met 
werken uit de eigen collecties van het Allard 
Pierson, die het vervolgverhaal vertellen over 
Amsterdam in boeken, prenten, documenten 
en voorwerpen, inclusief het Nederlandse 
19deeeuwse verzamel en beschavingsideaal 
dat ons al deze archeologische en papieren 
collecties heeft opgeleverd. Hier zal minstens 
twee keer per jaar een nieuwe presentatie te 
zien zijn. Eind 2019 organiseerden we hier een 
tentoonstelling met vier hedendaagse kunste
naars die zich aan de hand van onze collecties 

verdiepten in de toekomst van drukwerk, 
in 2020 gevolgd door een presentatie van 
UvAstudenten over betwist erfgoed, en de 
tentoonstelling ‘Letters van de art nouveau’. 
In deze tentoonstelling laat het Allard Pierson 
zien welke nieuwe lettervormen de publieke 
ruimte en het commerciële drukwerk tijdens 
het fin de siècle domineerden, of dat nu in 
de vorm van een foldertje was of een winkel
opschrift, aangevuld met voorbeelden van de 
hippievormgeving uit de jaren zestig die door 
deze stijl was geïnspireerd.
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VERZAMELAARSKABINET

Gerealiseerd in 2015 — vernieuwd in 2018

In het Verzamelaarskabinet kijken we naar 
verzamelaars en verzamelingen die belang
rijk zijn geweest voor het Allard Pierson. In 
de vitrines worden de verzamelaars en hun 
collecties uitgelicht. Sommige van deze voor
werpen zijn nog niet eerder buiten de muren 
van het depot geweest. Het kabinet bevat 
ook enkele topstukken. Sommige objecten 
hebben een lange reis afgelegd voordat ze in 
de collectie van het Allard Pierson kwamen, 
bijvoorbeeld via opgravingen of kunsthandels. 
Maar welke weg was dat? De reis van sommige 
objecten, van vindplaats naar verzamelaar 
en uiteindelijk naar het Allard Pierson, is te 
volgen op de interactieve touchtable. Voor 

elke verzamelaar zijn de reizen van drie voor
werpen hier digitaal gevisualiseerd op een 
wereldkaart.

Het verzamelaarskabinet bevindt zich in 
een bijzondere ruimte. Het is de ruimte die 
oorspronkelijk als griffiekamer gebruikt werd 
toen het gebouw nog dienst deed als hoofd
kantoor van De Nederlandsche Bank. Toen 
het gebouw in 1976 een museum werd, deed 
het dienst als directeurskamer. Voor het eerst 
is deze chique stijlkamer met monumentaal 
interieur nu geopend voor het publiek.
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DE CROSS CULTURE TIMELINE

De Cross Culture Timeline (cct) is een digi
tale toepassing die verdieping biedt aan de 
bezoekerservaring door museumobjecten in 
geografische, culturele en historische context 
te plaatsen en in connectie met elkaar te 
presenteren. De cct biedt de mogelijkheid 
om extra verhalen bij objecten te plaatsen en 
het object in 3D te bekijken. De bezoeker kan 
reageren op de objecten — een eigen verhaal 
creëren — en informatie meenemen naar huis 
(via het internet).

Met de Cross Culture Timeline (cct) heeft 
het Allard Pierson een interactieve infor
matielaag toegevoegd aan de semiperma
nente museale presentatie. De cct is een 
publieksvriendelijke en duurzame digitale 
tool die niet alleen op zaal maar ook online 
te bekijken is en toegevoegde waarde biedt. 
Het Allard Pierson biedt deze digitale appli
catie aan om de voorwerpen in de opstelling 
meer context te bieden en om de collecties 
te raadplegen. Bezoekers van het Allard 
Pierson hebben via de ctt zelf toegang tot 
onze collecties, zowel on site als online, van 
chronologische overzichten tot sterk uitver

grote 3Dmodellen van voorwerpen uit de 
collectie.

De Cross Culture Timeline maakt het moge
lijk voorwerpen te koppelen aan de culturen 
waar ze uit zijn voortgekomen. De bezoeker 
kan deze applicatie bedienen door middel 
van touchscreens die te vinden zijn op alle 
afdelingen van ‘Van Nijl tot Amstel’ en in 
de tijdelijke tentoonstellingen. De basis van 
iedere cct is gelijk: een kaart, een tijdlijn, 
een uitklapmenu met objecten, plaatsen en 
historische gebeurtenissen. Doordat de cct 
ook online te raadplegen is, kunnen bezoe
kers ook voorafgaand aan of na hun bezoek 
hun museale ervaring vergroten. De online 
versie biedt tevens veel mogelijkheden voor 
educatie en (voorbereiding van) school
bezoek.

Met de Cross Culture Timeline heeft het 
Allard Pierson een vernieuwende digitale 
applicatie ontwikkeld. De touchscreens in 
de vaste presentatie en bij onze tijdelijke 
tentoonstellingen, de introductievideo bij de 
entree van het Allard Pierson en de verwijs



75 | Het nieuwe Allard Pierson

schermen in het gebouw begeleiden onze 
bezoekers voor, tijdens en na hun bezoek aan 
het museum, en bieden verdieping en context 
bij hun tijdreis langs 10.000 jaar cultuur
geschiedenis.

INTRODUCTIEVIDEO

Bezoekers die het geheel vernieuwde Allard 
Pierson binnenkomen, zien in de introduc
tieruimte een indrukwekkende projectie
wand van 12 meter breed. Op deze wand 
worden alle onderdelen van het Allard 
Pierson gepresenteerd: de tijdvakken van 
‘Van Nijl tot Amstel’ en de collecties komen 



76 | Het nieuwe Allard Pierson

De introductievideo bij de entree van het Allard Pierson.
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in een meeslepende film aan bod, zodat de 
bezoekers een beeld krijgen van de culturele 
tijdreis die hen te wachten staat. Er is geen 
bezoeker die deze presentatie overslaat, 
de reacties zijn bijna zonder uitzondering 
bijzonder positief.

CCT’S OP ZAAL

In de zalen van het Allard Pierson bevindt 
zich bij elk tijdvak een aparte cct in de 
vorm van een touchscreen, vaak verwerkt in 
een touchtable. De cct’s bieden bezoekers 
achtergrondinformatie in tekst en beeld bij de 
voorwerpen die op zaal te zien zijn. Ze tonen 
het betreffende deel van de collectie op een 
digitale landkaart, waarbij de bezoeker aan 
de hand van sleutelstukken kan navigeren 
in tijd en ruimte: de bezoeker kan een object 
door de eeuwen heen volgen, via bijvoorbeeld 
de eigenaars of verblijfplaatsen tot aan het 
moment waarop het in de collectie van het 
Allard Pierson is opgenomen. En ze kunnen 
het vergelijken met andere voorwerpen uit de 
collectie. Door de gelaagde opzet, met infor
matie op drie verschillende niveaus, wordt 
verdieping aangeboden voor verschillende 
soorten bezoekers.

Met name de wat meer digivaardige bezoe
kers waarderen dit zeer. De jonge generaties 
bezoekers ervaren dit als aantrekkelijke uitda

ging waardoor zij meer van het verhaal dat het 
Allard Pierson vertelt tot zich nemen.

Voor de wisselende tentoonstellingen wordt 
steeds een nieuwe cct gemaakt. Ook voor 
nieuwe onderdelen van het Allard Pierson, 
zoals het eind 2020 geopende verhalen
kabinet, wordt standaard een nieuwe cct 
ontwikkeld.

VORMGEVING

De touchscreens met bijbehorende meubels 
zijn zo ontworpen dat ze voor bezoekers 
duidelijk herkenbaar zijn en mooi bij de 
vormgeving van de nieuw ingerichte vaste 
presentatie van het Allard Pierson passen. Er 
is nadrukkelijk gekozen voor een ontwerp 
waarbij de beeldschermen niet te dominant in 
de ruimtes aanwezig zijn. Verder zijn de tafels 
vaak te gebruiken door twee of drie gebrui
kers tegelijk en is er een visuele verbinding 
tussen de cct en de zichtlijnen in de opstel
ling. Op die manier komen de objecten in het 
programma terug in de museale presentatie.

De cct in de Geozone, het cartografische 
kabinet in APLive, toont kaarten en atlassen 
op een extra groot touchscreen van 75 inch. 
De bezoekers vinden dit indrukwekkend. De 
Geozone bevindt zich in het gratis toeganke
lijk gedeelte van het museum, waardoor deze 
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De CCT in de Geozone.
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cct voor de potentiële bezoekers een extra 
stimulans is om het hele museum te gaan 
bekijken.

TABLETS

De applicatie is online beschikbaar en als 
zodanig ook geschikt om op tablets aan te 
bieden. In het kader van onze educatieve 
programma’s en het schoolbezoek is dat een 
heel belangrijke toepassing. Vanwege de 
maatregelen in het kader van het coronavirus 

is er nog geen mogelijkheid geweest om dit 
verder te testen met schoolklassen en andere 
(individuele) gebruikers. Zodra de situatie het 
toelaat, zullen we dit onderdeel zeker verder 
ontwikkelen.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

De digitale content van de cct wordt beheerd 
door de conservatoren en educatief mede
werkers van het Allard Pierson. Dit gebeurt 
aan de hand van een eenvoudig Content 

Het digitale Content Management Systeem.
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Management Systeem (cms): de Cross Culture 
Manager. Dit cms is cruciaal geweest bij de 
ontwikkeling van de digitale content. Op 
deze manier hebben onze specialisten voort
durend de regie over de informatie die de 
cct aanbiedt en op welke manier, zodat een 
actuele en duurzame presentatie is gewaar
borgd.

De inhoud van de cct’s is dynamisch. Er 
worden voortdurend nieuwe items toege
voegd, bijvoorbeeld 3Dscans waarmee de 
bezoekers een voorwerp van alle kanten 
kunnen bekijken en niet meer het object 
slechts op één manier in de vitrine te zien 
staan. Er zijn filmpjes, interactieve kaarten, 
vergelijkbare voorwerpen en toelichting 
op belangrijke historische gebeurtenissen. 
Boeken en atlassen zijn digitaal doorblader
baar waardoor de bezoeker de hele inhoud 
en niet alleen de opengeslagen pagina’s van 
het boek in de vitrine kan bekijken. En er is 
de mogelijkheid om achtergrondartikelen te 
lezen, en vooral wanneer er nieuwe aanwin
sten zijn of wanneer de actualiteit daarom 
vraagt kan alle beschikbare informatie via 
de cct met onze bezoekers gedeeld worden. 
Inmiddels werken steeds meer conservatoren 
aan het systeem en wordt de informatie voor 
de bezoekers en gebruikers voortdurend 
uitgebreid.

ONLINE INFORMATIE

Alle digitale content van de Cross Culture 
Timeline is beschikbaar via https://allard-
pierson.crossculture.ie/ en kan daar worden 
verwerkt tot online lesmateriaal. Het systeem 
wordt ook ingezet bij wisseltentoonstellingen 
en onderzoeksprojecten. Een voorbeeld van 
een educatieve toepassing (ook vanwege 
de corona beperkingen) is de cct bij de 
tentoonstelling Godinnen van de art nouveau: 
https://allardpierson.crossculture.ie/nouveau/. 
De opening van deze tentoonstelling werd 
vanwege corona tot nader order uitgesteld, 
maar de objecten en hun verhalen zijn via de 
cct wel te raadplegen. Ook is hier het online 
lesmateriaal te vinden dat in het kader van 
deze tentoonstelling is ontwikkeld.

https://allardpierson.crossculture.ie/
https://allardpierson.crossculture.ie/
https://allardpierson.crossculture.ie/nouveau/
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De CCT bij de tentoonstelling Godinnen van de art nouveau. 



82 | Het nieuwe Allard Pierson

COLOFON VAN HET NIEUWE ALLARD PIERSON

VERBOUWING EN NIEUWBOUW

Atelier pro
mvb Bouw bv
Facility Services UvA

VAN NIJL TOT AMSTEL

Ontwerp
Theo Braams
Hans Frings
Miriam Schlick

Introductiefilm en multimedia
Noho Ltd

ALLARD PIERSON LIVE

Ontwerp
Studio Scheffers
Tim Piët Architect

Met dank aan alle bruikleengevers

De verbouwing en herinrichting van het 
Allard Pierson zijn mogelijk gemaakt door:
Universiteit van Amsterdam, BankGiro 
Loterij, Mondriaan Fonds, VSBfonds, 
Dioraphte, Amsterdams Universiteitsfonds, 
BPD Cultuurfonds, Vrienden van het Allard 
Pierson, de Senatoren en particuliere schen
kers. Wij danken hen hartelijk voor hun steun 
en voor het getoonde vertrouwen in de goede 
afloop van dit omvangrijke project.

En, last but not least, danken we de project
teams en alle medewerkers van het Allard 
Pierson die hebben meegedacht en meege
werkt om het nieuwe Allard Pierson te reali
seren, en die de herinrichting en verbouwing 
aan den lijve hebben meegemaakt en mede 
mogelijk hebben gemaakt — zij waren onmis
baar bij het bedenken en uitvoeren van de 
grootse plannen, en het is ook aan hen te 
danken dat het nieuwe Allard Pierson in 
september 2020 gepresenteerd kon worden.
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REACTIES VAN BEZOEKERS

Wat een heerlijke verrassing. Dank!

Een mooie nieuwe opstelling!! Samenhang der dingen.

Het is groter, mooier, alles komt beter tot zijn recht en niets is meer zo verborgen, 

geweldig zo!!!

Een grote verbetering de vernieuwing. Alles komt beter tot zijn recht.

Een van de leukste musea waar ik ooit ben geweest. Ik kom zeker terug.

Het vernieuwde Allard Pierson is een volwassen museum geworden. Er is optimaal 

gebruik gemaakt van licht en doorkijkjes waardoor het gebouw ademt. Dit is echt een 

aanwinst voor onze stad!

Erg mooi en erg veel! Komen zeker terug.

Amsterdam heeft zijn Louvre aan de Amstel. Allard Pierson is een plek voor reflectie 

geworden. Heel fijn.
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MARKETING EN COMMUNICATIE ROND VAN NIJL TOT AMSTEL

* Vanwege het coronavirus is 2020 afwijkend en naar verwachting 2021 ook.

In de afgelopen jaren vormden de herinrich
ting en de uitbreiding met nieuwe zalen en 
publieksvoorzieningen de kern van de meta
morfose van het Allard Pierson. Twee instel
lingen werden één doordat het Allard Pierson 
Museum en de ernaast gelegen Bijzondere 
Collecties zijn samengevoegd onder de nieuwe 
naam Allard Pierson. Voor het publiek werd 
dat zichtbaar en voelbaar door de realisatie 
van de nieuwe semipermanente presentatie 
‘Van Nijl tot Amstel’.

NIEUW MERK

De langlopende verbouwing en herinrichting 
zijn gerealiseerd terwijl het museum geopend 
bleef en bezoekers bleef ontvangen. Achter 
de schermen werd gebouwd aan een nieuwe 
identiteit. Vanaf januari 2019 zijn we bezig 
het nieuwe merk Allard Pierson te laden. Het 
eerste wapenfeit was een nieuwjaarskaart in 
de nieuwe huisstijl die de grote groep rela
ties van het Allard Pierson ontving om hen te 

informeren over de aanstaande verbouwingen 
en de nieuwe identiteit. De verbouwing en 
de herinrichting waren onderwerp van een 
persbericht in april. Op 10 juli is het persbe
richt verstuurd over het slaan van de eerste 
paal voor de nieuwbouw. Een volgend belang
rijk wapenfeit was de nieuwe website en alle 
communicatieuitingen die in de nieuwe 
huisstijl zijn ontwikkeld.

Het nieuwe merk wordt geleidelijk geladen, 
zowel intern als extern. Verandering in 
kennis, houding en gedrag bij de doelgroepen 
moet leiden tot een groei van gemiddeld 
60.000 bezoekers per jaar tot gemiddeld 
100.000 bezoekers per jaar aan het Allard 
Pierson.*

VISIE EN MISSIE

Voor het nieuwe merk Allard Pierson hebben 
we een nieuwe visie en missie geformuleerd, 
die we sinds 2019 uitdragen:
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Visie
Het Allard Pierson maakt mensen nieuws
gierig. We laten bezoekers ontdekken dat 
erfgoed met ons, hier, nu, vandaag en morgen 
te maken heeft. We slaan een brug tussen 
wetenschap en publiek.

Missie
Allard Pierson brengt kennis verder. Wij 
bieden de bezoekers een ervaring: door hen in 
aanraking te brengen met cultureel erfgoed 
en in gesprek te laten gaan met specialisten. 
Wetenschap, erfgoed en publiek ontmoeten 
elkaar bij het Allard Pierson.

DOELGROEPEN VAN NIJL TOT AMSTEL

1 Kunst en cultuurliefhebbers waar
onder speciale aandacht voor families met 
kinderen, en jongvolwassenen (18–35 jaar). 
Binnen het museale veld is de groei van het 
aantal bezoeken per jaar nog altijd gaande. 
Met name in Amsterdam vinden ook steeds 
meer jongvolwassenen de weg naar musea. 
Onze communicatie is sterk gericht op 
potentieel nieuw publiek in Amsterdam. 
Stadspas, Het Parool, Ons Amsterdam en 
De Groene Amsterdammer zijn partners 
evenals de instellingen en media die op 
liefhebbers van archeologie, erfgoed en 
cultuurgeschiedenis zijn gericht. Voor het 
bereiken van de doelgroep families met 

kinderen werken we onder meer nauw 
samen met Kidsproof.

2 Toeristen in Amsterdam. Voor de langere 
termijn ligt er veel potentieel bij toeristen 
die willen afwijken van de gebaande paden. 
Musea en erfgoedcollecties van gerenom
meerde universiteiten hebben een goede repu
tatie. We werken nauw samen met Amsterdam 
& Partners en andere toeristische intermedi
airs. Vanaf het moment dat de coronacrisis 
uitbrak hebben wij onze plannen aangepast 
en is de aandacht gericht op het GrootAmster
damse publiek via social media en de partners.

3 Studenten en wetenschappers. Het Allard 
Pierson is de huiskamer van de UvA. In UvA 
Live krijgen UvAwetenschappers een podium 
en wordt het Allard Pierson gepresenteerd 
als brug tussen wetenschap en samenleving. 
Studenten werken mee aan wisselpresenta
ties en nemen hun achterban mee. Het Allard 
Pierson is ook het laboratorium van de UvA op 
museaal gebied. Diverse samenwerkingsver
banden binnen de UvA worden voortgezet en 
uitgebreid.

4 Onderwijs (po en vo)/schoolgroepen. In 
2021 zal de visie op educatie worden herijkt 
en het educatiebeleid opnieuw worden gefor
muleerd. Dit zal naar verwachting leiden tot 
uitbreiding van het educatieaanbod.
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COMMUNICATIEBOODSCHAP

Geleidelijk stellen steeds meer mensen het 
beeld bij dat ze hadden van het oude Allard 
Pierson Museum. Van Nijl tot Amstel staat 
voor de transitie van alleen archeologie naar 
breed cultuurhistorisch; van gericht op de 
Mediterranee naar gericht op het hele gebied 
van NoordAfrika en het MiddenOosten 
tot Amsterdam; van alleen aandacht voor de 
Oudheid naar een cultuurhistorische reis 
van 10.000 jaar geleden tot in het moderne 
Amsterdam; en van stoffig en ouderwets naar 
fris en eigentijds. Samengevat is de communi
catieboodschap als volgt:
1 Het Allard Pierson Museum en de Bijzon

dere Collecties van de UvA zijn samenge
gaan;

2 Het nieuwe Allard Pierson heeft een zeer 
breed spectrum aan collecties;

3 Er zijn presentaties met onderwerpen uit 
10.000 jaar cultuurgeschiedenis;

4 Onderwerpen en objecten uit landen 
rond de Middellandse zee, Europa en 
Amsterdam.

MIDDELEN

Begin 2019 is de nieuwe huisstijl gepresen
teerd die de vernieuwing van het Allard 
Pierson visueel ondersteunt. Deze huisstijl is 
ontworpen door Thonik.

De volgende communicatieuitingen zijn 
sindsdien ontwikkeld:
■	 Nieuwjaarskaart met aankondiging verbou
wingen
■	 Nieuwe website allardpierson.nl
■	 Facebookheader, Instagramheader en 
nieuwsbriefformat
■	 Correspondentiereeks en communicatie
middelen zowel in print als digitaal
■	 Beeldmerk Van Nijl tot Amstel
■	 Manifest van het Allard Pierson
■	 Eerste vriendenmagazine naar de leden van 
de tot dan toe aparte vriendenverenigingen, 
volledig gewijd aan Van Nijl tot Amstel
■	 Beeldmerk en publieksfolder ‘Amsterdam 
Creatieve Stad’, een belangrijk onderdeel van 
Van Nijl tot Amstel
■	 Flyer Opendeurendag
■	 Banieren en bebording aan de gevel
■	 Publieksplattegrond tijdens verbouwing
■	 Ident voor video’s
■	 Thumbnails

Eigen middelen
Bij de groei in naamsbekendheid spelen de 
social mediakanalen een belangrijke rol. 
Sinds in 2019 de twee Facebookpagina’s (van 
het Allard Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties) zijn samengevoegd in één pagina 
in de nieuwe stijl onder de naam ‘Allard 
Pierson’, en een nieuw Instagram account 
is geïntroduceerd is de achterban flink 
gegroeid. Op dit moment telt de Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=vGy1IytCWNA
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pagina 2400 volgers en de Facebookpagina 
bijna 5000 vrienden. Ook het aantal nieuws
briefabonnees groeide flink. De brief telt op 
dit moment 4523 leden. Naast de externe 
nieuwsbrief van het Allard Pierson, maken we 
regelmatig gebruik van de UvAnieuwsbrief 
naar studenten en de UvAnieuwsbrief naar 
alumni.

CAMPAGNE

In juni 2019 is de steeds wisselende afde
ling ‘Amsterdam, Creatieve Stad 1600–1900’ 
geopend. In drie zalen en tijdvakken presen
teert het Allard Pierson hier een overzicht van 
de Amsterdamse cultuurgeschiedenis, dat drie 
keer per jaar vernieuwd wordt. Het moment 
werd aangegrepen om het zich vernieuwende 
Allard Pierson onder de aandacht te brengen 

NIEUW
ontwerp: thonik

Canon van 
de wereld
Tienduizend jaar 
cultuurgeschiedenis 
in het nieuwe  
Allard Pierson
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bij de lezers van De Groene Amsterdammer door 
in samenwerking met de redactie een bijlage 
uit te geven. In de stad waren de opvallend 
kleurrijke affiches in de abri’s te zien en 
20.000 publieksfolders zijn door Holland 
Brochure Services in de Randstad verspreid bij 
culturele instellingen.

De volgende mijlpaal was de voltooiing van 
de entreehal in oktober 2019. De 150 jaar oude, 
monumentale deuren werden na vijftig jaar 
in de ruststand te hebben gestaan weer in 
gebruik genomen. Voor het publiek is op 20 
oktober 2019 een ‘Open Deuren Dag’ geor
ganiseerd. De gratis dag met muziek door de 
band Brassta la Vista, rondleidingen, kinder
activiteiten en verhalen op zaal waren onder 
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meer aangekondigd in Het Parool en via onze 
eigen middelen. Er kwamen ruim 900 bezoe
kers over de vloer.

In de algemene campagne rond de opening 
van de nieuwbouw en de voltooiing van ‘Van 
Nijl tot Amstel’ legden wij de nadruk op de 
verhalen over de mensen achter de objecten. 
Deze campagne is in samenwerking met Het 
Parool en Virtumedia (uitgever van onder 
meer Geschiedenis en Archeologiemagazine) 
in 2020 van start gegaan. Door middel van 
eigen middelen zoals social mediakanalen en 
online advertising via New Sales Company en 
Zoekhelden is de campagne uitgebreid.

SAMENWERKING MET HET PAROOL

Om de naamsbekendheid van het Allard 
Pierson binnen GrootAmsterdam sterk te 
vergroten is een samenwerking met Het 
Parool tot stand gebracht. Door frequent en 
met regelmaat bij dezelfde doelgroep onder de 
aandacht te komen is het mogelijk de juiste, 
nieuwe associaties bij het merk te borgen, 
oftewel de ‘breinpositie’ te veranderen. 
Met ingang van 6 juni 2020 is gedurende 15 
weken een paginagroot artikel over het Allard 
Pierson in de zaterdageditie verschenen. De 
hele reeks, geschreven door journalist Peter 
de Brock, vestigde de aandacht op de breedte 
en rijkdom van de collecties van het Allard 

Pierson en maakte nieuwsgierig naar het 
resultaat van de herinrichting en uitbreiding. 
De pagina’s bestonden uit:
■	 Korte introductie van het nieuwe Allard 
Pierson, de veranderingen en de aard van de 
reeks;
■	 Artikel van 500 woorden over een collectie 
gebaseerd op een gesprek met de betreffende 
conservator; afbeelding van bijbehorend 
object uit Van Nijl tot Amstel;
■	 Kleine rubriek van ca. 100 woorden over 
een ander object. Het object heeft een relatie 
met het hoofdartikel en heeft een bijzonder 
verhaal;
■	 Tijdbalk met daarop aangegeven de periode 
waaruit de beschreven objecten komen.

ONLINE CAMPAGNE

De samenwerking met Het Parool strekte 
zich ook online uit. Met het campagnethema 
‘Allard Pierson stelt vragen’ ging ieder 
artikel in de krant vergezeld van een 
bijzonder ‘weetje’ op Facebook. De post 
werd ‘in article’ geplaatst op de website van 
Het Parool en gedeeld op de Facebookpagina 
van Het Parool.

Met vijf bekende UvAalumni zijn filmpjes 
gemaakt waarbij zij vertelden waarom een 
object uit de collecties van het Allard Pierson 
voor hen een bijzondere betekenis heeft. De 
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filmpjes zijn net als de posts ‘in article’ op de 
website van Het Parool geplaatst en gedeeld 
via social media. De alumni waren Abdelkader 
Benali, Aaf Brandt Corstius, Nina Pierson, 
Splinter Chabot en Astrid Sy. In samenwer
king met Bureau Communicatie van de UvA 
zijn de filmpjes onder de aandacht gebracht 
bij studenten en alumni. In de week na de 
opening zijn de filmpjes gedurende een week 
dagelijks op at5 ingezet. Er zijn 90 verto
ningen geweest.
https://allardpierson.nl/nieuws/bekende-uva-
alumni-komen-alvast-langs-in-het-museum/

SAMENWERKING MET VIRTUMEDIA: 
ARCHEOLOGIEMAGAZINE EN GESCHIEDENISMAGAZINE

In uitgeverij Virtumedia, met Archeologie
magazine, Geschiedenismagazine en Ons 
Amsterdam in het portfolio, hebben wij een 
passende partner gevonden om Van Nijl tot 
Amstel en het nieuwe Allard Pierson onder de 
aandacht te brengen van een gericht geïnte
resseerd publiek. Wij hebben een overeen
komst afgesloten die inhield dat gedurende 
een jaar diverse artikelen en advertenties in 
beide magazines verschenen, mededelingen 
in nieuwsbrieven en banners op de website 
IsGeschiedenis.nl zijn geplaatst.
Naast de uitingen die binnen de overeen
komst vielen besteedden de redacties van de 
magazines in verschillende artikelen uitge

breid aandacht aan Van Nijl tot Amstel en de 
Gipsengalerij.

OPENING ‘ALLARD PIERSON STELT VRAGEN’

De nieuwe identiteit en de collectiepresen
tatie Van Nijl tot Amstel waren het uitgangs
punt bij de ontwikkeling van een creatief 
concept voor een grote feestelijke opening 
in september 2020. In deze feestelijke 
openingsweek presenteerden we het nieuwe, 
verbouwde en geheel opnieuw ingerichte 
Allard Pierson. Evenementenorganisatie
bureau Xsaga is in de arm genomen om 
het evenement met ons te organiseren. Het 
centrale thema ‘Allard Pierson stelt vragen’ is 
vertaald naar activiteiten waarbij de conser
vatoren zelf een belangrijke rol speelden. Wie 
nieuwsgierig is, voelt zich thuis in het Allard 
Pierson. Achter ontelbaar veel objecten gaan 
evenzoveel verhalen schuil. En ieder antwoord 
op een vraag leidt weer tot nieuwe vragen. In 
het Allard Pierson stellen de conservatoren 
en de medewerkers ook steeds weer nieuwe 
vragen bij de collecties.

In het vijfdaagse programma hebben we, 
rekening houdend met de maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus, meer dan 
800 gasten mogen ontvangen: medewerkers 
met een huisgenoot, omwonenden, Vrienden, 
bouw en overige relaties, en lezers van Het 

https://allardpierson.nl/nieuws/bekende-uva-alumni-komen-alvast-langs-in-het-museum/
https://allardpierson.nl/nieuws/bekende-uva-alumni-komen-alvast-langs-in-het-museum/
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De voorgevel van het Allard Pierson tijdens de opening ‘Allard Pierson stelt vragen’ in september 2020. 
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Parool. De verhalen van de conservatoren 
kregen veel belangstelling. Er waren diverse 
optredens op zaal. Zo droeg Stadsdichter 
Gershwin Bonevacia een zelfgeschreven 
gedicht voor over vriendschap passend bij de 
gepresenteerde vriendenboekjes, en Jazztrio 
Bruut! verraste de gasten in de Gipsengalerij 
met het werk van Thelonious Monk. De week 
eindigde met de Parooldag. In drie tijdslots 
maakten ruim 200 lezers van Het Parool 
kennis met Van Nijl tot Amstel. De gasten 
konden een exclusieve schouw bijwonen van 
onder andere de tekeningen van Peter van 
Straaten of het manuscript van de Max Have
laar. In andere ruimtes kregen bezoekers te 
horen hoe de tafelmanieren in Nederland 
door de eeuwen heen zijn veranderd en wat de 
musicals van Annie M.G. Schmidt bijzonder 
maakt.

PUBLIEKSACTIVITEITEN

Op 2 november 2019 nam het Allard Pierson 
deel aan de Museumnacht waarbij voor het 
eerst de totale breedte van de collecties over 
het voetlicht is gebracht. In alle destijds 
voltooide afdelingen van ‘Van Nijl tot Amstel’ 
was het publiek in groten getale te vinden. Er 
kwamen ruim 1600 jongvolwassen bezoekers.
In februari 2020 is Allard Pierson Live met 
de Espressobar, winkel en de ArcheoHotspot 
actief in gebruik genomen door middel van 

een reeks minicolleges tijdens de brunch 
op zondagochtend. Diverse conservatoren 
spraken over hun expertise en onderdelen van 
Van Nijl tot Amstel. Door de uitbraak van het 
coronavirus kon de reeks niet worden voort
gezet. In januari 2021 hebben we de draad 
weer opgepakt met de online lunchlezingen 
‘Allard Pierson Live’.

EVENEMENTEN EN EDUCATIE

In 2019 zijn alle terugkerende academi
sche evenementen zoals het International 
 Sympiosium on the History of Food en de 
Summerschool met succes georganiseerd, voor 
het eerst onder de nieuwe naam en identiteit 
van het Allard Pierson. Het museum partici
peerde in diverse landelijke en hoofdstede
lijke overkoepelende publieksevenementen 
zoals de Grote KenjeKlassiekenquiz voor 
schoolklassen, de Week van de Klassieken, 
de Amsterdamse Kunstschooldag en de 
Amsterdamse Museumnacht. In het najaar 
zijn vier drukbezochte colleges voor kinderen 
georganiseerd in het kader van de landelijke 
 MuseumJeugdUniversiteit. Ze stonden in het 
teken van de Egyptische beschermgod Bes, 
onderwerp van de tijdelijke tentoonstelling. 
Het college op 15 december werd in samen
werking met Academisch behandelcentrum 
UvA Minds georganiseerd. Ruim veertig 
kinderen namen deel aan de workshop die 

https://allardpierson.nl/events/allard-pierson-live-lunchlezing/
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ging over hoe mensen met angsten en enge 
dingen kunnen omgaan. Tijdens de herfst 
en kerstvakantie werden rondleidingen en 
kinderactiviteiten georganiseerd.

Er vonden in 2019 257 rondleidingen en 
groepsbezoeken plaats. Het betrof groten
deels onderwijsgroepen uit het voortgezet 
onderwijs. In de ArcheoHotspot kwamen 
ook diverse basisschool en buitenschoolse 
opvanggroepen. De gipsenzolder, normaal 
een geliefd onderwerp voor onderwijs
groepen, was door de verbouwing vanaf de 
zomer niet te bezoeken.

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN 
HET ALLARD PIERSON IN 2019

2 februari: Unheard Voices: Slavernij, Gender, 
Migratie en Diversiteit in de archeologische 
collecties van het Allard Pierson
Masterstudenten Museum Studies van de UvA 
maakten een tour door de vaste opstelling 
van het museum over groepen mensen die 
sinds de oudheid in vergetelheid zijn geraakt. 
Hun verhalen werden in een audiotour en een 
aanvullende publicatie verteld. Aan de hand 
van de thema’s slavernij, gender, migratie en 
diversiteit kwam publiek in aanraking met 
deze ‘vergeten verhalen’.

Vanaf 7 maart: Museum Meetups in het Allard 
Pierson
Op 7 maart startte het Allard Pierson een serie 
workshops voor en door museum en erfgoed
professionals. De MeetUps over de bezoe
kers van de toekomst, waren ook bedoeld als 
voedingsbodem voor het MuseumCamp en 
werden georganiseerd in samenwerking met
Dick van Dijk (Waag Society) en museumcon
sulent Lorna Cruickshanks.

19 maart t/m 19 mei: Live restauratie ‘De ruïnes 
van Palmyra’
Het meer dan 4 meter brede schilderij ‘De 
ruïnes van Palmyra’, een van de topstukken 
van het Allard Pierson, werd voor het oog van 
bezoekers gerestaureerd. Dit ruim vier meter 
brede panorama laat zien hoe de ruïnes bij 
de Syrische stad Palmyra er in 1691 uitzagen. 
Restauratie werd mogelijk gemaakt dankzij 
een crowdfundingsactie van het Amsterdams 
Universiteitsfonds en werd uitgevoerd door 
Douwes Fine Art. Bezoekers konden elke 
zondag gratis deelnemen aan een rondleiding 
en op 31 maart hield UvAhistoricus Lucinda 
Dirven een druk bezochte lezing over de 
geschiedenis van het schilderij.



97 | Het nieuwe Allard Pierson

DEVELOPMENT IN HET NIEUWE ALLARD PIERSON

In aanloop naar de opening van het 
vernieuwde Allard Pierson werden begin 
2019 een hoofd development en een commer
cieel manager aangetrokken, gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de eigen inkomsten 
van het Allard Pierson. Hun opdracht was 
duidelijk: verhoging van de eigen inkomsten 
uit filantropie enerzijds, anderzijds uit de 
markt middels zaalverhuur, de exploitatie 
van de nieuwe Espressobar en winkel, en 
rondleidingen. 80% van de begroting van het 
Allard Pierson ligt vast en is bestemd voor de 
kernactiviteiten, 20% dient middels aanvul
lende, zoveel mogelijke vrij besteedbare, 
externe middelen te worden gedekt.

FONDSENWERVING

Het samengaan van de twee instellingen, het 
Allard Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 
tot een nieuwe organisatie met de nieuwe 
naam Allard Pierson betekende dat ook onze 
bestaande vrienden, donateurs, sponsoren 
en de fondsen hierover zorgvuldig moesten 

worden geïnformeerd. We hebben daartoe 
vriendenbijeenkomsten georganiseerd, 
previews gehouden bij de openingen van 
Amsterdam Creatieve Stad (drie tijdvakken in 
‘Van Nijl tot Amstel’) en de Bestentoonstel
ling, en hebben er tijdens het jaarlijkse Allard 
Pierson Diner bij stilgestaan. Daarnaast is in 
diverse (vrienden)nieuwsbrieven aan de inte
gratie aandacht besteed.

Het samengaan biedt ook kansen om nieuwe 
mensen bij onze organisatie te betrekken. 
Het verschijnen van het themanummer 
van APmededelingen bij ‘Van Nijl tot Amstel’ 
in juni 2019, het eerste nummer van het 
gezamenlijke vriendenblad, was een goede 
aanleiding om een nieuwe wervings brochure 
te ontwikkelen in de nieuwe huisstijl. Deze 
wervingsbrochure is samen met het vrien
denblad aan meer dan 100.000 adressen 
toegestuurd waaronder die van UvAalumni. 
Daarnaast is de brochure ingezet voor 
wervingsacties tijdens de Open Deuren Dag 
en Museumnacht.
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De Vrienden van het Allard Pierson Museum 
en van de Bijzondere Collecties zetten de 
eerste stappen, in nauw overleg met het Allard 
Pierson, om te komen tot een gezamenlijke 
juridische eenheid. De integratie, die eind 
2020 zijn beslag heeft gekregen, was een goed 
moment om het gehanteerde vrienden en 
mecenaatsmodel te herijken.

Er zijn twee categorieën vrienden: Vrienden 
die H 40 per jaar bijdragen en Hartsvrienden 
die jaarlijks H 75 bijdragen. Vrienden die 
specifiek geïnteresseerd zijn in een van de van 
oudsher gevormde vriendenkringen, kunnen 
dat bij aanmelding laten blijken. Het betreft 
de kringen rond archeologie, bijzondere 
collecties en de theater en muziekcollecties. 
Sinds najaar 2019 kun je ook Vriend van de 
Gastronomische bibliotheek worden (H 100 
per jaar). We zetten in op intensivering van de 
contacten met onze Vrienden en spreken ze 
aan op hun interessegebieden. We willen hun 
betrokkenheid bij onze collecties en activi
teiten vergroten. Uit een in 2020 gehouden 
enquête onder de Vrienden blijkt dat de 
gemene deler in interesse de geschiedenis van 
Amsterdam is. De resultaten van de enquête 
hebben ons goed inzicht gegeven wie onze 
vrienden zijn en waarom, en wat hun geef
motieven zijn. 

De focus ligt de komende jaren op upgra
ding van onze vrienden en donateurs. 

Voor donateurs/schenkers kennen wij drie 
vormen van betrokkenheid. Zij kunnen 
de culturele anbi Stichting Allard Pierson 
begunstigen als Donateur, Senator of 
Mecenas via een periodieke schenking en 
zodoende optimaal fiscaal voordeel krijgen. 
De Senaat van het Allard Pierson, opgericht 
om de vernieuwing van het Allard Pierson 
financieel te steunen, is onze kring van grote 
gevers. De meerjarige verbintenis van onze 
Senatoren is cruciaal geweest voor financie
ring van en daarmee de realisatie van het 
vernieuwde Allard Pierson.

 In het relatiebeheer van onze grote gevers 
werken wij samen met het Amsterdams 
Universiteitsfonds. Dit fonds beheert van 
oudsher al een aantal fondsen op naam die het 
Allard Pierson als begunstigde in hun doel
stelling hebben. Ook trekken wij samen op 
op het gebied van nalatenschappen. Zie ook 
https://allardpierson.nl/over-ons/steun-ons/.

Naast giften van particulieren werft het Allard 
Pierson succesvol financiële ondersteuning 
voor zeer diverse projecten bij de vermo
gensfondsen, in het bijzonder fondsen met 
een culturele doelstelling. Verder nemen wij 
deel aan internationale consortia die Euro
pese middelen verwerven. Het bedrijfsleven 
benaderen wij in mindere mate. Voor relatief 
kleine bedragen wordt daar veel verwacht 
in return. Met een structurele bezetting voor 

https://allardpierson.nl/over-ons/steun-ons/
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fondsenwerving en relatiebeheer van 1,6 fte is 
dat een knelpunt. We hebben ervoor gekozen 
ons primair te richten op andere financie
ringsvormen.

COMMERCIËLE ZAKEN

Er is hard gewerkt om het museumgedeelte te 
moderniseren en de gebouwen van het Allard 
Pierson Museum en de Bijzondere Collecties 
met elkaar te verbinden, en daarin heeft ook 
de afdeling commerciële zaken een grote rol 
gespeeld. Eén organisatie heeft één gebouw 
nodig met één ingang. De architectonische 
aanpassingen hebben onder andere geleid tot 
een nieuwe, gratis toegankelijke zone, onder 
de naam Allard Pierson Live. In deze zone 
werden de winkel en een nieuw museumcafé, 
de Espressobar, gesitueerd. Hier komen de 
bezoeker, student, wetenschapper, relatie en 
medewerker met elkaar in contact. Het geheel 
biedt nieuwe kansen voor de eigen inkomsten 
uit de winkel, horeca en zaalverhuur.

Espressobar en museumwinkel
De nieuwe museumwinkel heeft een breder 
aanbod gekregen. Naast boeken is het assor
timent uitgebreid met artikelen die alle een 
connectie hebben met de collecties van het 
Allard Pierson, zoals replica’s, sieraden en 
glaswerk, maar ook luxere souvenirs en eigen 
merchandise die gerelateerd is aan het Allard 

Pierson en/of aan onze tijdelijke tentoonstel
lingen.  

Belangrijk uitgangspunt bij het realiseren 
van een nieuw café in APLive was dat dit niet 
mocht concurreren met het bestaande Muse
umcafé op de begane grond in Oude Turf
markt 129, dat wordt uitgebaat door de UvA 
en zich blijft onderscheiden met zijn uitge
breidere menukaart. De Espressobar is met 
circa 30 zitplaatsen een middelgrote horeca
gelegenheid waar de bezoeker een goede kop 
koffie kan drinken en waar kleine snacks, taart 
en koeken worden verkocht. Net als de winkel 
is ook de Espressobar vrij toegankelijk; het 
is niet nodig een kaartje te kopen om koffie 
te drinken in de Espressobar. Tegelijkertijd 
worden museumbezoekers door winkel en 
Espressobar geleid als zij het museum willen 
verlaten.

Naast de museumbezoeker richten winkel 
en Espressobar zich, door de gratis toegan
kelijkheid, tevens op passanten, Amster
dammers, UvAstudenten enmedewerkers, 
dagjesmensen en toeristen. De Espressobar 
wordt in eigen beheer gerund; inkoop, admi
nistratie, menu en aanschaf van apparatuur 
zijn in handen van de afdeling. Voor zowel 
Espressobar als museumwinkel zijn kwaliteit 
en optimale dienstverlening speerpunten. 
Daarnaast wordt bij inkoop voor Espressobar 
en winkel veel belang gehecht aan fair trade en 
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het werken met lokale producten en produ
centen. In de Espressobar worden alleen vege
tarische producten verkocht. 

Locatieverhuur
Om de zakelijke verhuur van de bestaande 
en nieuwe zalen te kunnen opstarten was 
een professionaliseringsslag van de dienst
verlening noodzakelijk. Inmiddels is er een 
werkstructuur opgezet waarbij de dagelijkse 
leiding van de kaartverkoop, de Espressobar, 
winkel en evenementen in handen zijn van 
een dutymanager die op zijn of haar beurt een 
team servicemedewerkers aanstuurt. In 2019 
werd gestart met een opknapbeurt van de 
bestaande zalen, zodat we nu een high endlo
catie zijn in de binnenstad van Amsterdam. 
Eind 2020 is de locatieverhuur-brochure gepre
senteerd. 

Een belangrijke verschuiving in de interne 
verhuur (UvA) en verhuur aan relaties is 
doorgevoerd. Er wordt veel minder korting 
gegeven op zaalhuur aan deze partijen. Waar 
voorheen de zalen intern om niet werden 
verhuurd, wordt nu een speciaal laag tarief 
gevraagd. 

Kassa en publieksservice
De vernieuwingsslag bracht met zich mee 
dat is besloten om niet langer te werken met 
studenten in de publieksservice maar met 
medewerkers specifiek opgeleid voor het 

werken in de museale sector. Het werken met 
dit nieuwe team en de inzet van dutymanagers 
heeft gezorgd voor een flinke verbetering in 
de kwaliteit van onze dienstverlening aan de 
bezoeker. Ook de verplaatsing van de kassa 
naar de oorspronkelijke monumentale entree 
betekent voor de bezoeker een verbetering; de 
hoofdingang is groter en herkenbaarder, de 
kassa is beter vindbaar en niet langer gecombi
neerd met de portiersloge. 

De komende periode zullen we ons focussen 
op het verbeteren van processen. Op het 
gebied van fondsenwerving en relatiebeheer 
komt de nadruk te liggen op het professiona
liseren van customer relationship management en 
het inrichten van een goed systeem daarvoor. 
Voor de winkel betekent dit het ontwikkelen 
van een retailplan waarbij niet alleen voor
raadbeheer en het verhogen van het besteed 
bedrag aandachtspunten zijn maar ook trai
ning van medewerkers. Ook de ticketstraat 
verdient aanpassing.

Verder kunnen we niet wachten op het 
moment dat de deuren van het museum weer 
opengaan en wij onze prachtige zalen op een 
unieke locatie kunnen verhuren, zodat ook 
anderen kunnen genieten van het vernieuwde 
Allard Pierson.

https://allardpierson.nl/wp-content/uploads/2021/01/Allard-Pierson-brochure-locatieverhuur-2021.pdf
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