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Judikje Kiers nieuwe commissaris Stadsherstel Amsterdam
Directeur Amsterdam Museum opvolger van vertrekkend commissaris Erik Schilp
Per 21 juni is Judikje Kiers (1962) aangetreden als lid van de Raad van
Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam. Kiers, sinds 2016 directeur van het
Amsterdam Museum, is van oorsprong architectuurhistoricus. Vanaf 2001 was ze 15
jaar directeur van Museum Ons´ Lieve Heer op Solder, waar ze verantwoordelijk was
voor de renovatie en uitbreiding van het zeventiende-eeuwse monument. Directeur
Onno Meerstadt van Stadsherstel: “Wij zijn erg blij met de toetreding van Judikje
Kiers tot onze Raad. Met haar inhoudelijke kennis, haar enorme staat van dienst en
grote liefde voor de stad is zij de perfecte kandidaat voor deze functie.” Judikje
Kiers is met deze benoeming de opvolger van vertrekkend commissaris Erik Schilp,
die de functie tien jaar heeft vervuld.
Voor Judikje Kiers is het commissariaat bij Stadsherstel een logische aanvulling op haar
werkzaamheden als directeur van Amsterdam Museum. Kiers: “Amsterdam Museum is natuurlijk
veel meer dan de collectie en het museum aan de Kalverstraat: de hele stad, de mensen én de
gebouwen vertellen samen het verhaal van Amsterdam. Stadsherstel speelt een essentiële rol bij het
restaureren en in stand houden van de monumenten die onze stad maken tot wat ze is.”
De – onbezoldigde – functie van commissaris bij Stadsherstel is een logische stap in Kiers´
loopbaan, waarin geschiedenis, architectuur en kunst altijd een prominente rol hebben gespeeld. Zij
studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en werkte vervolgens bij het
Frans Hals Museum en het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld
Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd tot directeur
Museum Ons' Lieve Heer op Solder, een functie die zijn vanaf 2009 combineerde met het
directeurschap van het Bijbels Museum. Sinds 1 maart 2016 is zij directeur van Amsterdam
Museum.
Naast haar werkzaamheden als directeur bekleedt Kiers nevenfuncties als bestuurslid van Stichting
De Gouden Ganzenveer en lid van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Twenthe en Museum
TwentseWelle. Ook is zij bestuurslid van de Stichting SAM (Samenwerkende Amsterdamse Musea)
en het Overleg Amsterdamse Culturele Instellingen.
Over Stadsherstel
Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te
restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit
gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Stadsherstel is een
vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend.
De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. De
organisatie verricht haar werkzaamheden met respect voor monumentaal erfgoed, de omgeving,
huurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met een restauratieomzet van gemiddeld
tien miljoen euro per jaar en een bezit van ruim 600 panden is Stadsherstel de grootste
restaurerende organisatie van Nederland.

Over Amsterdam Museum
Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit van de stad.
Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan
heden en toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van
Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij en de Gemeente
Amsterdam.
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