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Overle Oude
Kerk valt uitee

I;

door Richard van
de Crommert
AMSTERDAM • De on-

vrede groeit over de
directievoering van de
Oude Kerk. Voorzitter
Rogier Noyon van de
Vereniging van Amsterdamse Binnenstad
(VVAB) stapt uit het
door hem zwaarbevochten Oude Kerkoverleg.
Het is opvallend dat Noyon vertrekt. Hij heeft zich
d e afgelopen anderhalfjaar
juist opgeworpen a ls man
van het overleg. Maar hij is
afgeknapt op de volgens
hem "meedogenloze manier
waarop directeur Jacqueline Gran djean van de Oude
Kerk met ons erfgoed omgaat."
Vor ig jaar werd het Oude
Kerk-overleg opgericht, onder leiding van stadsdeel
Centrum om te kijken of er
een dialoog kon komen tussen de kerkgemeenschap,
erfgoeddeskundigen en de
Oude Kerk. Al sinds het aantreden in 2012 is er felle discussie tussen d ie drie gfoegen over hoe omgegaan
moet worden met het oudste monument van de
hoofdstad.
Noyon: . Het Oude Kerkoverleg is met veel moeite
tot stand gekomen. We heb·
ben wantrouwen p roberen
om te buigen, zodat we er
als redelijke mensen u it
konden komen, maar h et
gaat niet."
De VVAB-voorzitter is n iet

'Geprobeerd
wantrouuJen
te buigen'
de eerste die naar de directeur wijst. Kel'kganger Yellie Alkerna stapte al eerder
uit de Raad van Toezicht,
omdat het niet boterde met
Grandjean. . In h et begin
hield ik naar m\jn achterban de hand boven haar
h oofd. Het was door haar gestuurde miscommu nicatie
waardoor zij altijd haar zin
kreeg en wij voor voldongen
feiten werden geplaatst. En

dan kregen wij te horen dat Er wordt flink geruzied ovt.r de
het aan ons lag dat we het Oude Kerk.
niet begrepen hadden. Het' FoTO RICHARD MOUW
was een patroon van manipulatie en verdraaiingen. wijze geconfronteerd met
Niemand mocht kritiek dingen die niet tijd;g aan
hebben."
ons zijn gemeld. W~i h oor De vorige week geopende den pas in septemb'3r van
tentoonstelling is de drup- deze te ntoonstelling, terwijl
pel voor Noyon. "Dit ovel·- die al jaren in voor be!:"eicling
schrijdt alle grenzen. De is."
verhouding tussen VVAB en
Net als Alkerna h eeft ook
Grandjean is al lange tijd Noyon de boel rt!geimatig
buitengewoon moeizaam. intern gesust. . Dan zei ik
Hoewel we beloofd heb ben dat we ons geen zorgen
elkaar t\jdig te informeren h oefden te maken. !Vtaar ik
over de voortgang bij activi· h eb me laten misleiden:
teiten in de Oude Kerk is dat
Grandjean is om een n:acuiteindelijk helemaal niet tie gevraagd. Ze wilde geen
het geval. Aan de lopende medewerking aan dit urtikel
band worden we op slin kse verlenen.

