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Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en Bijbels Museum
voortaan onder één directeur
Judikje Kiers, directeur van Ons’ Lieve Heer op Solder zal op 1 oktober a.s. ook directeur
worden van het Bijbels Museum. De instellingen blijven als zelfstandige musea bestaan
met elk hun eigen collectie, medewerkers, financiën en bestuur. Beide musea vervolgen
hun lopende projecten: de restauratie en uitbreiding van Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder en de realisatie van de grote tentoonstelling From Jerusalem with Love in het
Bijbels Museum.
Judikje Kiers is vanaf 2001 directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Het museum zag
het bezoekersaantal de afgelopen jaren groeien tot bijna 90.000 bezoekers per jaar. Om die reden
wordt vanaf november gestart met de restauratie van het bijna 350 jaar oude monument en zal
het museum worden uitgebreid met het Nieuwe Huis, het tot museum te verbouwen buurpand
aan de overzijde van de Heintje Hoekssteeg. Dit Nieuwe Huis biedt straks plaats aan
publieksfaciliteiten en ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en educatie.
Het Bijbels Museum is gevestigd in twee 17de-eeuwse huizen aan de Herengracht. In deze
behuizing wordt een aan de bijbel gerelateerde collectie getoond. Het museum kent een
gevarieerd educatief aanbod voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Voor de tentoonstelling
From Jerusalem with Love, die van 10 december 2009 t/m 5 september 2010 in het Bijbels Museum
te zien is, is een schat aan kunst, souvenirs, foto’s en ceremoniële voorwerpen uit het Heilige land
geselecteerd uit de omvangrijke collectie Willy Lindwer.
Sijbolt Noorda, voorzitter van het bestuur van het Bijbels Museum is ‘bijzonder verheugd met
deze keuze voor een zeer kundige en ervaren directeur voor het museum en verwacht dat in de
toekomst beide musea van elkaars kennis en kunde zullen profiteren’. Voorzitter van Ons’ Lieve
Heer op Solder, Maarten Elsenburg, verwacht dat de samenwerking ‘zal leiden tot een heldere
positionering van de twee musea afzonderlijk en in samenhang met elkaar.’

Voor meer informatie:
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Hans Gramberg, Communicatie en Marketing,
h.gramberg@opsolder.nl of tel. 06 127 65 373.
Bijbels Museum, Fleur Howes Smith, Communicatie en Marketing,
fhowessmith@bijbelsmuseum.nl of tel. 020 624 2 436.

