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INLEIDING EN
ACHTERGROND

De Oostkerk, behorend tot de top 100
rijksmonumenten, is niet weg te
denken uit Middelburg. Het is een
beeldbepalend en vertrouwd icoon in
de skyline van Middelburg samen met
de Abdijtoren, de Lange Jan en het
stadhuis. De achthoekige barokke
koepelkerk uit 1667 is een belangrijk
cultureel en religieus erfgoed, mede
omdat het de eerste kerk in
Middelburg is die speciaal voor de
protestantse eredienst is gebouwd.
Opzondag8januari2017heeftdelaatsted
ienstindeOostkerk plaatsgevonden. De
Protestantse Gemeente Middelburg
(PGM) heeft zich genoodzaakt gezien
om te besluiten de kerk af te stoten
voor kerkelijk gebruik. Op zaterdag 24
november 2018 vond de overdracht
plaats van de Oostkerk van de PGM
aan de Nationale
Monumentenorganisatie (NMo),
uitgevoerd door de Stichting
Monumenten Bezit (SMB).De PGM, de
Provincie Zeeland, de gemeente
Middelburg en de NMo hebben
gezamenlijk 2 miljoenbijgedragen
waarmee het onderhoud van dit
unieke monument is
veiliggesteld. Genoemde partijen zijn
overtuigd van het behoud van het
monumentale karakter van de
Oostkerk en het belang van een
passende herbestemming.
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DE OPDRACHT
SMB heeft het adviesbureau Art en
Film Support in mei van dit jaar
gevraagd een advies te brengen over
een duurzame exploitatie van de
Oostkerk. Er is gesproken met tal van
Middelburgse en Zeeuwse organisaties
en met inwoners van Middelburg. Op
27 juli is een conceptnotitie
uitgebracht, waarin geadviseerd wordt
de Oostkerk te ontvwikkelen tot een
podium voor kunst en cultuur, waarbij
cultureel en religieus erfgoed zich
verbindt met actuele zaken en
hedendaagse kunstuitingen.
Aanbevolen wordt daarbij in te spelen
op de kansen die Middelburg als stad
wilt uitdragen. Middelburg gaat zich
zichtbaar profileren als 'stad van de
vrijheden', zoals Den Haag zich met
succes presenteert als stad van vrede
en recht.
.

Ook het bestuur van de Roosevelt
Foundation, die om de twee jaar in
Middelburg de Four Freedom Awards
in Middelburg uitreikt, wil
zichtbaarder zijn en legt daartoe
relaties met diverse organisaties in
Zeeland. Het thema van "de vrijheden"
is een koepel die de activiteiten die in
de Oostkerk georganiseerd gaan
worden, onderling met elkaar
verbindt. Dat is een scala aan
activiteiten, uiteenlopend van
concerten, beeldende kunst, lezingen
tot bedrijfspresentaties.
Samenwerking met andere
organisaties is daarbij cruciaal. De
Oostkerk moet in Zeeland een
voorbeeld zijn voor samenwerking
tussen allerlei kunstdisciplines en met
tal van culturele en maatschappelijke
organisaties uit Middelburg en
Zeeland.
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VISIE EN MISSIE
De ontwikkelingen rond de Oostkerk zijn
snel gegaan. Dat is mede gemotiveerd door
de opvatting bij vele betrokkenen en
inwoners van Middelburg dat de kerk lang
genoeg heeft leeggestaan en dat het meer
dan wenselijk is dat er spoedig weer
activiteiten in de kerk gaan plaatsvinden.
Inmiddels is op 30 november j.l. de Stichting
de Oostkerk opgericht. De officiële
doelstelling luidt:

‘Het organiseren van culturele en maatschappelijke
activiteiten in de Oostkerk te Middelburg, alsmede het
creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere
cultuurmonument en het aantrekken van bezoekers
binnen en buiten de regio.'
De Oostkerk is een monumentaal,
authentiek gebouw met een rijke historische
en religieuze traditie.

Jarenlang is de Oostkerk een baken geweest
voor gelovigen. Dat vraagt om een
betekenisvolle, eigentijdse invulling waarbij
nadrukkelijk de dialoog wordt gezocht met
de inwoners van Middelburg. De Oostkerk –
en daarmee tevens haar geschiedenis,
religie, architectuur en symboliek, wordt
door het presenteren van actuele zaken en
eigentijdse kunstuitingen in relatie gebracht
met de wereld van vandaag. Daarbij gaan
we uit van een aantal kernwaarden:
kwaliteit, onderscheidend, toegankelijk,
duurzaam, verdiepend en verbindend.
De missie willen we als volgt omschrijven:
De Oostkerk wil een levendig podium met
een kwalitatief goed, onderscheidend en
veelzijdig programma voor een breed en
divers samengesteld publiek.
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PIJLERS VOOR
HET WERKPLAN
De Oostkerk richt zich in eerste instantie op
de inwoners van Middelburg en de kerk
weer ‘teruggeven aan de stad’. Maar het wil
ook publiek trekken uit andere delen van
Zeeland en daarbuiten. Middelburg is de
‘kleinste grote stad van Nederland’ en heeft
A
- mede door de 1.114 monumenten - een
grote aantrekkingskracht op toeristen. De
Oostkerk speelt daarop in door haar
activiteiten onder de aandacht te brengen
door middel van campagnes en
aantrekkelijke arrangementen in
samenwerking met horeca, middenstand
en de toeristische branche. Daarbij wordt
ook de samenhang en samenwerking
gezocht met andere toegankelijke
monumenten in ons land en met name met
de Grote Kerk in Veere.
Inwoners en organisaties uit Middelburg
worden direct betrokken bij ‘hun Oostkerk’.
Iedereen met een idee kan terecht bij de
organisatie met als doel om vele inwoners
van Middelburg bij de activiteiten te
betrekken. Het komend jaar moet bekeken
worden welke activiteiten een goede basis
leggen voor een sterke publieksfunctie met
een gezonde en duurzame exploitatie. De
vooralsnog geringe mogelijkheden voor
directe financiële ondersteuning van de
activiteiten door de stad Middelburg of de
Provincie Zeeland, maken dat de inkomsten
uit verhuur van groot belang zijn voor de
exploitatie. Hierbij moet vooral gedacht
worden aan activiteiten van organisaties als
University College Roosevelt.

University for Applied Sciences, de
Roosevelt Foundation en het Koninklijk
Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen. De Oostkerk kan ook
worden ingezet voor (semi)
commerciële activiteiten zoals bedrijfsen productpresentaties, mini-symposia,
recepties en diners en als locatie voor
huwelijksvoltrekkingen en
begrafenissen. Dat vraagt om
zichtbaarheid van Stichting de Oostkerk
en een actieve werving onder bedrijven
en organisaties.
Daarnaast zullen we ook met een
zekere regelmaat zelf eigen
activiteiten organiseren. In de
zomermaanden zal de nadruk liggen
op beeldende kunst, rondleidingen/
torenbezoek en orgelconcerten. In de
periode half maart tot juni en
september en oktober op concerten,
lezingen, presentaties en diners. In de
wintermaanden (november tot maart)
zijn alleen activiteiten mogelijk
waarbij geen verwarming noodzakelijk
is. De risico’s dienen zo beperkt
mogelijk te worden gehouden en voor
de organisatie van diverse activiteiten
en noodzakelijke aanpassingen in het
gebouw er zal een beroep worden
gedaan op fondsen en op bedrijven en
particulieren.
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CONCERTEN

14 maart: Johannes Goedaert Conferentie:
leven, werk en inspiratie: publiekslezing van
Erik Jorink, auteur van het ‘‘Boeck der

Natuere’. Nederlandse geleerden en de
wonderen van Gods Schepping, 15751715.’’ gevolgd door een concert van het

oude muziekensemble The Counterpoints
(verhuur, UCR).
29 maart: uitvoering van de Matthäus
Passion door Dutch Baroque (verhuur)
13 april: concert door Laevina Meijer (harp)
en de Franse DJ Maud Geffray spelen
werken van Philip Glass (eigen concert)
Ntb in april: dialect singer-songwriters
festival met medewerking van onder meer
Broeder Dieleman, Marlene Bakker,
Meindert Talma, Wannes Capelle en Peter
Slager (deigen organisatie).

De Oostkerk is bijzonder geschikt voor
akoestische en licht versterkte
concerten, van klassiek via singersongwriters, koorzang tot de
orgelconcerten op het befaamde De
Rijckere orgel. Momenteel zijn de
volgende activiteiten bekend:

Ntb in april: concert Bløf en ovb Racoon
(eigen concerten)
3 mei: concert van Iris Hont, pianiste/ singersong writer (eigen concert)
4 mei: ligconcert door Jeroen van Veen,
werken van Einaudi (eigen concert)
17 mei: concert door singer-songwriter JP
de Klerk (eigen concert)
1 juni: Volkoren (verhuur)
4, 11, 18, 25 juli en 1, 8, 15, 22 en 29
augustus: orgel lunchconcerten.
Georganiseerd in samenwerking met
Oostkerk orgel comité bestaande uit
André Poortvliet, Jos Vogel en Gerard
Boot.
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BEELDENDE KUNST
De Oostkerk presenteert hedendaagse kunst, waarin het haar bezoekers
met andere ogen wil laten kijken naar tijd en ruimte en daarmee de
wereld om ons heen. De presentaties richten zich op interventies in de
historische ruimte, een visuele ervaring die aanzet tot reflectie en
gedachtevorming en een dialoog aangaat met het publiek.

EXIT VAN MARINUS
EN
NATASJA BOEZEM

AI WEIWEI

De eerste opdracht is gegeven aan de
Middelburgse kunstenaar Marinus
Boezem. Deze internationaal
gewaardeerde kunstenaar wordt komend
jaar 85 jaar. Hij staat bekend om zijn
vernieuwende kunstopvattingen, zijn
bizarre en vaak ludieke happenings en
zijn werk in de openbare ruimte, dat vaak
geïnspireerd lijkt te zijn door spirituele
motieven en kerkgebouwen. Vooral zijn
werk uit de jaren zestig heeft Boezem
internationale bekendheid gegeven en
hij heeft als een van de eerste
nederlandse conceptuele kunstenaars
een grote invloed gehad op de
ontwikkeling van de beeldende kunst in
Nederland. Samen met zijn dochter
Natasja presenteert hij in de maanden
juni, juli en augustus 2019 het project
EXIT met drie happenings. De opening is
op zaterdag 9 juni.

Voor een kunstopdracht in 2020 zijn
voorzichtige contacten gelegd met de
Chinese conceptueel kunstenaar Ai
WeiWei. Het werk van WeiWei is altijd
zeer politiek geladen geweest en
uitgesproken kritisch ten opzichte van de
Chinese regering, wat resulteerde in
gevangenisstraf, huisarrest en een
reisverbod. En opdracht aan Ai WeiWei
sluit goed aan bij Middelburg, stad van
de vrijheden. Op de lijst van de Roosevelt
Foundation staat de kunstenaar hoog
genoteerd voor het in ontvangst nemen
van een Four Freedom Award.

Koepel van bovenaf

Kunstwerk van Ai WeiWei: Forever
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HET IGIRAMA VAN
WILLIAM
VERSTRAETEN
We willen ook graag het Igirama van
kunstenaar William Verstraeten mogelijk
maken in de Oostkerk. Het was de
bedoeling dat dit werk gerealiseerd zou
worden in het World Trade Center in New
York, maar dat heeft uiteindelijk geen
doorgang gevonden. Een eerste studie
voor het project in New York bestond uit
een maquette met een proefopstelling in
de Oostkerk. In het Igirama wordt het
panorama van de directe omgeving van
de plaats van uitvoering in haarscherpe
luchtfoto’s als uitgangspunt genomen,
die vanuit een koepel weerspiegeld
worden op een grote ronde spiegel van
minimaal 18 meter doorsnee. Je loopt
dan als het ware in een ‘skywalk’ over die
omgeving, bijvoorbeeld van Middelburg
anno nu of Middelburg ten tijde van de
Gouden Eeuw of voor het
bombardement tijdens de Tweede
Wereldoorlog, dat Middelburg
grotendeels in puin legde. Het Igirama
zal een grote stimulans om de Oostkerk
te bezoeken en leent zich ook uitstekend
voor educatieve activiteiten.

TENTOONSTELLINGEN
Er zijn contacten gelegd met de
organisatoren van een grote fotomanifestatie die in 2020/ 2021 in
Middelburg gaat plaatsvinden en zijn er
contacten met Anton Corbijn voor een
tentoonstelling van zijn werk.
Tevens zijn er plannen voor een
tentoonstelling over het koloniale
verleden van Middelburg in 2020, het jaar
waarin het slavernijverleden wordt
herdacht. Ook daarbij zal het onderwijs
nauw betrokken worden.

Twin Towers IGIRAMA van William Verstraeten

Maquette van de Oostkerk
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LEZINGEN, TALKSHOWS EN DEBAT
Regelmatig zullen lezingen plaatsvinden en debatten en talkshows over
maatschappelijke kwesties, actuele zaken of andere interessante
onderwerpen.
Schrijfster Franka Treur opent in april met twee bijeenkomsten over
geloven. Religie verbindt en verdeelt. Het verbindt de mensen van de
eigen groep en zaait verdeeldheid tussen groepen. In deze twee
bijenkomsten wordt juist de verbinding gezocht tussen drie totaal
verschillende groepen.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaat Franca in gesprek met enkele jonge leden van
de drie monotheïstische godsdiensten: een orthodoxe jood, een refo en een
salafistische moslim. Aan bod komen zaken waar alle drie mee te maken hebben
zoals de relatie met ouders en familie, schoolkeuze, verliefd zijn, de rol van het
geloof, omgaan met sociale media, humor en taboes etc. Gevolgd door “de preek
van de leek” en met concerten met muziek uit de Joodse en de Islamitische
geloofscultuur. In een tweede bijeenkomst gaat Franca in gesprek met afvalligen
van deze drie monotheïstische godsdiensten. Met vragen over het proces van
losmaking van godsdienst en familie, de reacties en sociale controle, wat werd
onacceptabel, de psychologische consequenties van de theologie etc. Gevolgd
door Psalmen voor ongelovigen, een concert in samenwerking met Rutger Mauritz
van de Cantorij in Goes.

CULTUURHISTORISCHE
ACTIVITEITEN
De Oostkerk heeft een rijke geschiedenis. De architectuur, de symboliek, de
geschiedenis nodigen de bezoeker uit daar kennis van te nemen. Afhankelijk van
het aantal beschikbare gidsen voor deze rondleidingen, is het streven om de kerk
in ieder geval van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur open te
stellen tijdens de zomermaanden en tijdens de voorjaars-en herfstvakanties. Op
donderdagen en op zaterdagen (van 14.00 tot 17.00 uur) zijn er speciale
rondleidingen waarbij de toren beklommen kan worden en de lantaarn en de
bijzondere dakconstructie kan worden bekeken. Er zullen ook regelmatig
lezingen worden gehouden over de geschiedenis van de Oostkerk, onder meer
door de oud-stadsarchivaris van Middelburg Peter Sijnke. Dr. Albert Clement zal
een lezing en rondleiding geven waarin de relatie tussen de vrijmetselarij en de
architectuur van de Oostkerk wordt uitgelegd.
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BEDRIJFS- EN
PRODUCTPRESENTATIES, SYMPOSIA,
DINERS EN ANDERE BIJEENKOMSTEN
De unieke entourage van de Oostkerk leent zich ook bijzonder goed voor
sfeervolle diners, recepties en huwelijksvoltrekkingen. Naast de besloten
diners verzorgd door een cateringbedrijf gaan we onderzoeken of de
Oostkerk een pop-up restaurant kan zijn met diners verzorgd door de
Zeeuwse patrons (aankomende Zeeuwse koks en gerenommeerde
Zeeuwse top koks). De Oostkerk biedt ook onderdak voor wijn- en
bierproeverijen. Bij die laatste gelegenheid zal ook het Oostkerkbier
worden geïntroduceerd dat speciaal gebrouwen wordt door Brouwerij
Hosternokke uit Middelburg. Op 27 oktober vindt tijdens de NvdN een
speciale voorstelling plaats van La Pirata Bizarra van kunstenaar Frank
van der Meijden. Andere bijeenkomsten die geboekt zijn:
18 maart: bijeenkomst en aansluitend diner van Zeeland Business
23 maart: mini symposium van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der
Wetenschap en Kunsten met als thema: “draait alles om de Randstad?”

Foto is gemaakt in de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam
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AANPASSINGEN
EN
INVESTERINGEN
De bijzondere architectuur van de
Oostkerk maakt de opgave van
herbestemming bijzonder uitdagend.
Elke ingreep en toevoeging ten behoeve
van een andere functie doet in zekere zin
afbreuk aan dit unieke monument.
Ruimte die nodig is om facilitaire functies
in onder te brengen is zeer beperkt en is
binnen de kerk vrijwel onmogelijk. Een
goede toiletgroep, een kleedkamer,
opslagruimte en ruimte voor een cateraar
of drankverkoop zijn vrijwel niet
aanwezig. Het pand in de Verwerijstraat,
pal naast de achterzijde van de Oostkerk
en het bezit is van NMo kan door de
Stichting worden gebruikt voor opslag. Er
bestaan plannen om de bovenverdieping
geschikt te maken als woonruimte
(bijvoorbeeld voor ‘artists in residence’),
als vergaderruimte voor maximaal 25
personen en/of kleedkamer.
Prioriteit ligt bij het realiseren van een
goede toiletvoorziening. Er is voor de hele
kerk slechts één toilet, ongelukkig
gesitueerd achter het gedeelte waar
presentaties/ concerten plaatsvinden. NMo
heeft vergevorderde plannen om toiletten
te realiseren bij de ingang van de kerk aan
de Oostzijde.
Een duurzaam verwarmingssysteem
en isolatie is een andere prioriteit.
Zolang dit niet gerealiseerd is, zullen
in de wintermaanden (november tot
half maart) geen activiteiten
ontwikkeld worden, omdat de

energielasten met het sterk verouderde
systeem onevenredig zwaar drukken op de
exploitatie. Verder wordt het vliegennet
aangepakt in de lantaarn en een
voorziening voor drankverkoop/
kaartverkoop en garderobe worden
gerealiseerd. Het is een grote wens om de
historische vloer met graven geheel
zichtbaar te maken.

Naast deze bouwtechnische
voorzieningen die gerealiseerd en
bekostigd worden door NMo, zal de
Stichting zelf moeten zorgen voor een
aantal zaken’ die niet nagelvast tot het
gebouw behoren’. De huidige stoelen
dienen op advies van de brandweer
vervangen te worden omdat deze niet
aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
De geluidsinstallatie heeft haar laatste
dagen gehad. Omdat het iedere keer
inhuren van een installatie zwaar
drukt op de begroting, wordt de
voorkeur gegeven aan een eenmalige
investering. Akoestische verbeteringen
zoals het aanbrengen van gordijnen
heeft niet de hoogste prioriteit en
worden doorgeschoven naar
2020/2021 wanneer ook de
verwarming en isolatie worden
aangepakt. De totale
financieringsbehoefte in 2019
bedraagt 75.000 euro. Middels
fundraising en crowdfunding zal
getracht worden dit bedrag bij elkaar
te brengen.
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In januari zal een crowdfunding actie
van start gaan met als doel middelen te
verkrijgen om nieuwe stoelen en een
geluidsysteem aan te kunnen schaffen.
De Stichting heeft een ANBI-status
waardoor het voor zowel bedrijven als
voor particulieren fiscaal aantrekkelijk is
deel te nemen aan loyaliteit
programma’s.
Op korte termijn wordt met de
Stichting Vrienden van de Oostkerk
overlegt wat hun bijdrage kan zijn bij
deze acties.

FUNDRAISING
EN
CROWDFUNDING
Voor de organisatie van een aantal
activiteiten en investeringen zullen een
aantal fondsen worden verzocht een
bijdrage te geven. Zo wordt het
Mondriaan fonds gevraagd haar
ondersteuning te geven aan de
beeldende kunstprojecten, worden
Fonds 21, het VSB Fonds en het Prins
Bernhard Cultuur Fonds benaderd voor
diverse activiteiten en wordt onderzocht
of Europese Fondsen en de BankGiroloterij/Postcode loterij bereid zijn
een bijdrage te leveren voor onder meer
een duurzaam verwarmings- en
klimaatsysteem.
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DE OMGEVING
Het gemeentebestuur van Middelburg heeft
aangegeven mee te willen werken aan het
verbinden van de Oostkerk met de
omliggende (historische) wijk, de promotie
daarvan en het faciliteren van een aantal
voorzieningen. Zo worden in de binnenstad
meer bewegwijzeringsborden aangebracht
waarop de Oostkerk staat aangegeven en
evenals een aantal andere monumenten in
de binnenstad wordt ook de Oostkerk
opgenomen in het belichtingsplan. De
gemeente is ook voornemens mee te werken
aan het verzoek van de exploitant van de
rondvaartboot om een extra aanlegsteiger te
realiseren aan de Rotterdamse Kaai. De
Oostkerk wordt opgenomen in de route van
de stadsgidsen, de Kunst-en cultuurroute en
in de Stegentocht.
In de directe en nabijheid bevinden zich de
Stadsschouwburg, de Zeeuwse Concertzaal en
het Minitheater, waarmee afstemming en

samenwerking plaatsvindt. Gezamenlijk
profileren zij zich als het theaterkwartier van
Middelburg. Ook is denkbaar dat enkele
backoffice functies gezamenlijk worden
uitgevoerd. Met de schouwburg is
overeengekomen dat zij de ticketing voor
zowel de Oostkerk als de Zeeuwse
Concertzaal verzorgt.
Volgend jaar komen de panden van het
nabijgelegen kantoor van Zorgstroom vrij.
Het zou wenselijk zijn wanneer deze
panden onderdak kunnen bieden aan het
initiatief voor een cultuurhistorisch
museum in Middelburg of aan een
gewenste broedplaats voor jonge
kunstenaars. Dat zou de aantrekkelijkheid
van het gebied zeker vergroten.
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BEHEER
De Stichting de Oostkerk gaat de activiteiten
in de kerk organiseren en neemt de
exploitatie ter hand. De Stichting heeft een
Raad van Toezicht en een directeur/
bestuurder. De directeur wordt bijgestaan
door vrijwilligers en enkele betaalde
krachten. In totaal zijn ongeveer 40
vrijwilligers nodig voor rondleidingen
(inclusief torenbeklimming), hand- en
spandiensten, kaartverkoop aan de zaal,
horecaactiviteiten, promotie etc. In januari
wordt gestart met een wervingsactie.

De Raad van Toezicht bestaat uit Jolanda van
Koeveringen, Kathrin Ginsberg, Scarlett
Kwekkeboom, Eric Loontjens, Jan Versteeg,
Eppo van Nispen tot Sevenaer en Peter Slager.
Directeur bestuurder is Leo Hannewijk.
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