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Vanaf deze week wordt ook het kerkorgel van de Oude Kerk onder handen genomen. © ANP











De Oude Kerk lanceert maandag een audiotour waarin de geschiedenis van de
kerk en verhalen over hedendaagse kunst aan bod komen. Het past in de
vernieuwing die de kerk sinds de voltooiing van de grootschalige renovaḟes in
2013 ondergaat.
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Het oudste gebouw van de stad ontvangt zo'n 180.000 bezoekers per jaar.
"Met de luisterroute maakt de Oude Kerk een stap een breder en
toegankelijker verhaal te vertellen," zegt initiatiefnemer en cultuuradviseur
Johan Idema. Hij ontwikkelde het concept voor de luisterroutes.
De tour is ingesproken door actrice Halina Reijn. De bezoeker ontdekt het
huisje van mevrouw Bijtelaar, hoort over de kapel waar Rembrandt in
ondertrouw ging, over de vrouw die haar pantoffel naar Maria gooide en

over de relatie tussen de kerk en de omringende raamprostitutie.
Hedendaagse kunst
Naast Reijn doen ook anderen hun verhaal. Zo hoort de bezoeker oud
prostituee Mariska Majoor vertellen over de oorsprong van de prostitutie op
de Wallen.
De audiotour is vanaf 11 april gratis beschikbaar voor bezoekers. "Het gaat
mij niet om extra bezoekers, we willen alle bezoekers met de luisterroute
handvatten geven om de kerk beter te zien en te begrijpen," zegt directrice
Jacqueline Grandjean. "Dan gaat het zowel om hedendaagse kunst als het
erfgoed."
Vergeten monument
Nadat de Oude Kerk in 2013 na jarenlange restauraties werd opgeleverd,
worden deze week ook de pijpen uit het hoofdorgel van de kerk gehaald en
naar de werkplaats gebracht voor onderhoud. Verwacht wordt dat het orgel
in 2018 weer klinkt als voor de werkzaamheden.
Directrice Grandjean ziet dat de Oude Kerk een plek is waar behalve
toeristen ook Amsterdammers naar toe komen. "De Oude Kerk was een
enigszins vergeten monument. Maar het is een springlevend gebouw waar
ook een serene rust heerst, temidden van prostitutie en kroegen. Tijd voor
een nieuwe kennismaking via de luisterroute."
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