




IN
H

O
U

D
S

TA
FE

L 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

1INHOUDSTAFEL

Reisschema        2
Hotel         2 
Geschiedenis        4-5
Gimme Shelter        6
3D-print grachtenpand       7

Uitgebreid programmaoverzicht      

Dag 1 maandag 24 oktober 2016      8
Amsterdamse school       8-9

Dag 2 dinsdag 25 oktober 2016      10
Grachtenhuis        10
Museum Willet-Holthuysen      11
Opdracht Gimme Shelter      12 
Van Goghmuseum       13-17
Opdracht Van Gogh Museum      18 

Dag 3 woensdag 26 oktober 2016      19
Scheepvaartmuseum       19-21
Opdracht Scheepvaartmuseum      21
ARCAM        22-24
Opdracht ARCAM       24
Rijksmuseum        25-24
Dansvoorstelling       34

Dag 4 donderdag  27 oktober 2016      35
Het achterhuis       35-37
Rembrandthuis       38-39
Stedelijk Museum        40-46

Dag 5 vrijdag 28 oktober 2016      46
De Pont - Tilburg       47-49

Groepsindelingen        50-51
Nota         52



R
E

IS
S

C
H

E
M

A
 / 

H
O

T
E

L 
 

 
 

 
 

 
   

2 REISSCHEMA

Maandag 24 oktober
Busreis: vertrek Elisabethlaan....................................................................................................................... 08.00u
Eigen lunch in Lunchroom “Het Schip”, Oostzaanstraat 45 ................................................... 11.30-13.00u
Gidsing Amsterdamse School........................................................................................................... 13.00-17.00u
Inchecken in hotel................................................................................................................................. 17.00-18.30u
Avondmaal in tapasbar Granada, Leidsekruisstraat 13 (750 m, 15’ wandelen)..........19.00u-20.30u
Slapen...................................................................................................................................................................... 22.00u

Dinsdag 25 oktober
Ontbijt..................................................................................................................................................... 07.45u-09.00u
Voormiddag: vertrek te voet in gidsgroepjes naar Herengracht....................................................... 09.15u
Groep 1 bezoekt het Grachtenhuis
Groep 2 bezoekt Museum Willet Holthuysen
Verplaatsing tussen de twee panden.......................................................................................... 11.00u.-11.30u
Groep 1 bezoekt Museum Willet Holthuysen
Groep 2 bezoekt het Grachtenhuis
Middagpauze: lunch in Berlagegebouw .....................................................................................13.00u-14.15u
Namiddag: Boottocht vanaf Damrak........................................................................................... 14.30u-15.30u
Bezoek aan het Van Gogh Museum............................................................................................... 16.15u-18.00u
Avondmaal Ramses, Keizersgracht 324 (1,7 km).................................................................... 19.30u-21.00u
Slapen...................................................................................................................................................................... 22.00u

Woensdag 26 oktober
Ontbijt....................................................................................................................................................  07.45u-09.00u
Vertrek naar Scheepvaartmuseum- ARCAM............................................................................ 09.15u-10.00u
Groep 1 schetsopdracht in Scheepvaartmuseum.................................................................... 10.00u-12.00u
Lunch en verplaatsing naar het Rijksmuseum onder begeleiding  ...................................12.00u-13.15u
Groep 2 architectuurwandeling met opdrachten ................................................................... 10.00u-15.30u
Vrij luchen en zelfstandige verplaasing naar het Rijksmuseum
Namiddag: bezoek  aan het Rijksmuseum met gidsing door 6de  jaar................................ 15.30u-17.30u
Avondmaal met Aziatische keuken Mr. Tongs, Korte Leidsedwarsstraat 119............ 17.45u-19.15u

SITUERING VAN DE STAD IN NEDERLAND

HOTEL VAN GOGH
Van de Veldestraat 5 
1071 CW AMSTERDAM 
Tel: +31 (0) 20 26 29200
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Inleiding en dansvoorstelling Rosas -‘Verklärte Nacht’.......................................................... 19.30u-21.15u
Slapen...................................................................................................................................................................... 22.30u

Donderdag 27 oktober
Ontbijt...................................................................................................................................................  07.00u-08.00u 
Voormiddag: vertrek naar het Anne Frank huis..................................................................................... 08.15u
Groep 2 (3 de graad) ........................................................................................................................... 09.15u-10.15u
Groep 1 (2 de graad)............................................................................................................................. 09.30u-10.30u
Verplaatsing naar Rembrandthuis (eerste groep met de tram 14: 18’).........................10.15u-11.15u
Groep 2a en 2b start bezoek met 30’ tussentijd.....................................................................11.00u-12.30u
Groep 1a en 1b start bezoek met 30’ tussentijd..................................................................... 12.00u-13.30u
Middagpauze: 
Groep 2 vrije lunch en zelfstandig naar Stedelijk Museum ............................................... 12.30u-15.20u
Groep 1 samen met begeleiding naar Stedelijk Museum................................................... 13.30u-15.20u
Namiddag: Bezoek aan het Stedelijk Museum .......................................................................15.45u-18.00u
Groep 1 start gidsing vaste collectie en daarna tijdelijke tentoonstelling .................................. 15.45u

 Groep 2 vooraf tijdelijke tentoonstelling en daarna gidsing vaste collectie om........................ 16.45u
Opfrissen in het hotel....................................................................................................................... 18.00u-19.30u
Avondmaal in Belgisch restaurant bij Lieve, Herengracht 88...........................................20.30u-22.00u
Slapen Groep 1 (2 de graad) ............................................................................................................................ 23.00u.
Slapen  Groep 2 (3 de graad) ........................................................................................................................... 00.30u.

Vrijdag 28 oktober
Ontbijt ................................................................................................................................................... 07.15u-08.15u
Ontruimen van de kamers, bus laden en vertrekken.......................................................... 08.15u-08.45u
Bezoek aan museum De Pont in Tilburg ...................................................................................11.00u-15.00u
Tijdelijke tentoonstellingen: David Claerbout, Mark Wallinger, Tim Breukers & Andreas Arndt, 
Callum Innes
Groep 1 gidsing vaste collectie.................................................................................................... 13.00u-14.00u
Groep 2 gidsing vaste collectie.....................................................................................................14.00u-15.00u
Lunchpauze.......................................................................................................................................... 12.00u-13.00u
Vertrek naar  en vermoedelijke aankomst in Aarschot....................................................... 16.30u-17.30u

WAPENSCHILD VAN AMSTERDAMSITUERING VAN DE STAD IN NEDERLAND



CORNELIS ANTHONISZ. ca. 1505-1553 ZICHT GRACHTENPANDEN AAN HET DAMRAK
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GESCHIEDENIS

‘Onder de wortels van de bomen begint het verleden, en dat geldt zeker voor de stad die ooit 
aan het Ij opkwam, ten onder ging en toch weer herrees’. Geert Mak

De meeste mensen die de geschiedenis van deze stad hebben meegemaakt zijn verdwenen in de tijd. Hun 
verhalen kan niemand navertellen, maar de zwijgende getuigen van wat er allemaal is gebeurd, liggen er 
wel nog steeds bij duizenden. En altijd weer laten die kleine fragmenten los.
Onder de Amsterdamse grond moet het er uitzien als een slagveld: vol balken, plavuizen, spijkers, slijp-
stenen, vishaken, ruitersporen, potten, gewichten, kogels, pikhaken, passers, resten wol en linnen, pennin-
gen, spinsteentjes, gespen, knopen, halskettingen, schoenen, sleutels, messen, lepels van hout, tin, koper of 
been, olielampjes, pelgrimsinsignes, heiligenbeelden, dobbelstenen en niet te vergeten geldbuidels.
Zo leidt de stad al eeuwen een dubbelleven. Op straat dreunt het bestaan van alledag. Maar onder de grond 
en achter de gevels staan de stadsmuren nog steeds overeind, kraken de gotische balken van kloosters, 
molens en oude kapellen en de aarde verbergt handenvol schatten en duizenden vergeten namen. Er gaat 
geen week voorbij, of ergens komt er wel een antieke fl es, een pijpenkop of een partij potscherven aan de 
oppervlakte.

Amsterdam is in vergelijking met veel andere Europese steden een jonge stad. De opkomst van Amster-
dam is bedolven onder ‘eenen dikken mist van twyfelagtigheid en onzekerheid’ schreef een van de eerste 
stadshistorici.
Eén ding is zeker: na het jaar 200 raasden zoveel stormvloeden en overstromingen over deze lage landen 
dat de oevers van de Amstel en het Ij ongeschikt waren voor elke menselijke bewoning. Bijna duizend jaar 
lang zou het een woest gebied blijven van veenplassen, kleine waterlopen, wilgen, biezen en moerasbossen.
Voor zover geweten is, verschenen de eerste bouwsels tegen het einde van de 12de eeuw op een kleilaag 
die gevormd was na de grote overstromingen in 1170 en 1173.
Door de ingrepen in het gebied om dat bewoonbaar te maken veranderde de diepte van het land en het 
water vormde binnenmeren die er nog steeds zijn. Er werden immense dijken aangelegd, een gigantisch 
project, waarvan de Amsterdamse Zeedijk en de Haarlemmerdijk nog zichtbare resten zijn.

Het vroege gebied rondom Amsterdam werd ‘Amestelle’ genoemd. Rond 1200 kwamen er ook de eerste 
bouwsels, schots en scheef, eenvoudige stulpjes die niet groter waren dan een huiskamer. Ze waren ge-
maakt van een paar boomstammen, met wanden van takken die met leem werden besmeerd, en een kap 
van riet of stro. Dit soort huizen komen voor tot in de verre Middeleeuwen. De oudste straat was de huidige 
Warmoesstraat. Zo was de situatie toen op 27 oktober 1275 voor het eerst de naam Amsterdam ‘Amestel-
ledamme’ op een archiefstuk werd vermeld.



Amsterdammers waren goede handelaars en de gunstige positie aan de Noordzee droeg bij tot een snel-
groeiende welvaart.
In de late Middeleeuwen ontstond een bloeiende overzeese handel en Amsterdam werd de stapelplaats 
van graan en hout voor Europa. In de 17de eeuw kwam daar de specerijenhandel naar Oost-Indië en Ceylon 
bij, het huidige Indonesië en Sri Lanka.

Rond 1600 barstte Amsterdam met zestigduizend inwoners uit zijn voegen en daarom werd begonnen met 
de aanleg van een grachtengordel rondom de Singel. De aanpak en de grote omvang van dat project zijn in 
de stedenbouw van die tijd uniek en de gordel zal pas na een halve eeuw voltooid worden en heeft een voor 
die tijd unieke verdeling van wonen, werken en verkeer. De aanleg werd bekostigd door de verkoop van 
bouwkavels aan rijke kooplieden. Grote, dure locaties aan de Herengracht met de duurste in de Gouden 
Bocht. Werkplaatsen en kleine woonhuizen aan de Prinsengracht die als enige een rechtstreekse verbin-
ding heeft met het Ij. Aan de Keizersgracht zijn de panden naast woning vaak ook pakhuis.
Amsterdam kreeg zo een passende uitstraling voor de rijke en machtige handelsstad die ze dan was. Niet 
door vorstelijke paleizen zoals Londen en Parijs maar door de imposante woonhuizen van de rijke burgers. 
Nu, vierhonderd jaar later, is de grachtengordel nog steeds het pronkstuk van Amsterdam. Ook nu nog is 
het een gegeerde plek om te wonen.
Unesco riep het gebied in de aanloop naar het jubileumjaar 2013 uit tot werelderfgoed.

Achter de Prinsengracht werden dijkhuisjes gebouwd voor de arbeidsimmigranten uit de scheepsbouw. 
De buurt kreeg later de naam Jordaan, een verbastering van het Franse ‘ jardin’: veel straten zijn er naar 
bloemen en planten vernoemd zoals de Leliegracht. De Jordaan blijft tot een stuk in de 20ste eeuw een ar-
moedige volkswijk en is pas de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire buurt vol galeries en boetiekjes.

In de loop van de tijd vestigden er zich ook banken en kantoren aan de grachten en vanaf de jaren ’80 van de 
vorige eeuw werd wonen aan de grachten minder populair door de komst van de omliggende nieuwbouw-
steden. Talloze panden verkeren daardoor in slechte staat en worden voor een zacht prijsje opgekocht door 
journalisten, kunstenaars en intellectuelen.
De grachtengordel heeft ook de vorige eeuwen de voorhoede van kunst en cultuur getrokken. In de hui-
zen hingen werken van Vermeer en Rembrandt. De boekdrukkunst trok wetenschappers en vrijdenkers uit 
heel Europa aan. De filosoof Descartes kon enkel daar zijn verlichtingsideeën laten uitgeven.

Amsterdam met het accent op de grachten. De lommerrijke binnentuinen, ‘de groene long van de stad’, 
zelden voor publiek toegankelijk, zijn een van de best bewaarde geheimen van de grachtengordel. Solitaire 
bomen, historische fruitbomen en siertuinen in diverse stijlen.
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CORNELIS ANTHONISZ. ca. 1505-1553 
OUDSTE NOG BESTAANDE PLATTEGROND VAN 
AMSTERDAM. HIEROP IS HET VOLTOOIDE MIDDEL-
EEUWSE AMSTERDAM, MET STADSMUUR EN POOR-
TEN, TE ZIEN. 
ZOALS VROEGER GEBRUIKELIJK WAS, WERD DE 
STAD GETEKEND VANAF HET IJ, DUS MET HET 
NOORDEN AAN DE ONDERZIJDE.

www.amsterdammuseum.nl 



TYPISCHE INKOM MET VOORDEUR OP EEN BELETAGE

GIMME SHELTER 

in Amsterdam… reuzegezellig

De New Yorkse schrijver Russel Shorto schrijft in  2013 het boek ‘Amsterdam, geschiedenis van de meest 
vrijzinnige stad ter wereld’. In het volgende citaat uit het boek leren we wat het Nederlandse begrip ‘gezel-
ligheid’ te maken heeft met het Amsterdamse grachtenpand. Hartstikke interessant toch?

De mensen komen naar Amsterdam om de honderden gebouwen langs de grachten te zien, de grachten-
huizen. Dat zijn ook kunstwerken maar van bescheiden omvang. Ze zijn stuk voor stuk uit baksteen op-
getrokken en van oudsher voorzien van een decoratieve gevel die voor de daklijn is geplaatst. De diverse 
stijlen van de 17de eeuw vind je terug in de keur aan gevels: trapgevels, halsgevels, klokgevels… Boven de 
deur kan een gevelsteen zijn ingemetseld, die het huis een persoonlijke toets gaf met een voorstelling van 
bijvoorbeeld tonnen, wat dan betekende: ‘Hier woont een kuiper’. Of van een schaap, die een wolkoopman 
beduidde. Of als algemene verkondiging van vroomheid een afbeelding van Adam en Eva, of van de vlucht 
uit Egypte. 

In een karakteristiek grachtenpand bevindt de voordeur zich op een bele-tage, waar een soort kruising tus-
sen een veranda en een trap voor zit, die bordestrap of stoep wordt genoemd. Elk van deze grachtenpanden 
is een prachtig aandenken aan iets wat zo wezenlijk is voor wie wij zijn, dat het belang ervan gemakkelijk 
aan de aandacht kan ontsnappen. Want al die grachtenpanden werden gebouwd voor een familie of een 
gezin. Ze vertegenwoordigen stuk voor stuk wat ons het dierbaarst is. Het begrip gezin dateert niet uit de 
17de eeuw, maar de zienswijze van een huis als een persoonlijke, besloten privéruimte waarschijnlijk wel. 

De Nederlanders waren stadsmensen Ze waren sinds de middeleeuwen (en dat heeft ongetwijfeld te ma-
ken met het klimaat en de leefomstandigheden) bescheiden, spaarzaam, nauwgezet en vonden een schoon 
huis heel belangrijk; ze dweilden de vloeren, poetsten het zilver en schrobden de stoepen.
De instroom van weelde en de uitbarsting van nieuwe ideeën die er in de 17de eeuw plaatsvond, wiste deze 
eigenschappen niet uit, maar versterkte ze. Het ‘moderne’ grachtenpand was in de 17de eeuw allereerst 
bedoeld voor iedereen. De egalitaire aard van de Nederlandse samenleving vertaalde zich in het gevoel 
dat de woonomgeving van een rijk iemand best mooier mocht zijn dan die van de anderen, maar dat het 
etaleren van je rijkdom van slechte smaak getuigde. Iemand als Rembrandt in zijn hoogdagen kon een twee-
lingpand aan de gracht kiezen, maar vergeleken met zijn rijke tegenhangers in Parijs of Londen woonde 
een welvarende Amsterdammer bescheiden. Hij had weinig bedienden. Rijke mensen uit andere delen van 
Europa spraken hun verbazing uit dat bijvoorbeeld in het grachtenhuis van een rijke Amsterdammer de 
bediende mee at met het gezin. Waar in andere Europese hoofdsteden in de Middeleeuwen de gebouwen 
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LUCHTBEELD AMSTERDAM 



 GRACHTENPAND IN 3D-PRINT

erg groot waren en vaak een hele straat in beslag namen, met een gezamelijke binnenhof, en hele families 
huisvestte, samen met bedienden en huurders, hielden de Nederlanders het intiemer. Zelfs de rijke huis-
houdens waren klein: er woonde een gezin en misschien een of twee bedienden in een woning. Zo gingen de 
Nederlanders in hun grachtenhuizen pionieren met een nieuw concept, dat van een huishouden bestaande 
uit een man, een vrouw en hun kinderen.
Hieruit volgde een andere vernieuwing. Elders was de grens tussen openbare en privéruimtes heel vaag, 
deels omdat mensen die geen familie van elkaar waren vaak in hetzelfde huis woonden. 

De grachtenpanden in Amsterdam hadden dikwijls een werkruimte net onder straatniveau en een kamer 
om klanten te ontvangen erboven; het was gebruikelijk om je schoenen uit te trekken, niet als je deze 
werkruimte betrad maar als je naar boven ging, naar het deel boven de openbare ruimte. Het uittrekken 
van de schoenen gaf de grens tussen openbare en privéruimtes aan. Boven, waar de slaapkamers waren, 
ontstond misschien wel voor het eerst een thuis. Hier heerste de intimiteit van de haardstede, kleine 
slaapkamers waarin de bedden netjes in bedsteden waren weggewerkt, stoelen die een zeker comfort 
boden. Hier stonden verse bloemen in vazen en hingen uiteraard schilderijen aan de wanden. Hier was 
het “gezellig”; een Nederlands begrip dat niet goed in andere talen te vertalen is.     (Russel Shorto)

3D-PRINT GRACHTENPAND

Bewonder de bouw van het eerste grachtenpand ter wereld dat volledig gemaakt wordt met een 3D-prin-
ter! Het 3D Print Canal House is een drie jaar durend onderzoeksproject waarin de mogelijkheden van 
3D-printen in de bouw onderzocht worden, simpelweg door het uit te voeren. We bezoeken dit project niet 
maar het is toch ‘leuk’ dat je het weet. Bezoek het eens zelf op een andere trip naar de stad…

3D printen maakt een enorm snelle ontwikkeling door, waarbij nieuwe concepten en innovaties je om de 
oren vliegen. In Amsterdam is een van de belangrijke richtpunten het creëren van duurzame woningen en 
dat heeft geleid tot het ‘printen’ van een levensgroot grachtenpand, inclusief de materialen binnenin.
Het 3D Print Grachtenpand is een tentoonstelling, onderzoeks- en bouwplaats ineen, waarbij je kunt ken-
nismaken met twee jaar onderzoek en werk op het gebied van 3D-print architectuur. 

http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/zien-en-doen/attracties-en-bezienswaardigheden/
lijst-van-attracties/3d-print-grachtenpand
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TYPISCHE INKOM MET VOORDEUR OP EEN BELETAGE



 INTERIEUR, VOORKAMER, JOANNES JOSEPHUS VIOTTASTRAAT 36
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8 UITGEBREID POGRAMMAOVERZICHT

AMSTERDAMSE SCHOOL

De Amsterdamse School begon als een vriendenclub die in 1916 de macht overnam in het Amsterdamse 
architecten-genootschap Architectura et Amicitia. Idealisten als De Klerk, Kramer, Van der Mey, Staal, Gra-
tama en Wijdeveld hadden grootse en politieke idealen om tot vernieuwende architectuur en stedenbouw 
te komen. Zij zochten naar nieuwe vormen die pasten bij hun maatschappijvisie. Het werd tijd om met oude 
vormen te breken en oplossingen te zoeken die anders waren dan de aanpak van Berlage. Berlage had een 
einde gemaakt aan de traditionele, op het verleden geïnspireerde vormgeving, maar zijn aanpak was zake-
lijk en sober. De jonge Amsterdamse School architecten decoreerden het straatbeeld met hun uitbundige 
en dynamische architectuur. Hun bouwwerken zijn herkenbaar aan hun expressieve kleur en materiaalge-
bruik en rijke versieringen.

De Amsterdamse School was heel breed geschakeerd: de gebouwen, de kunst, de verheffi ng van de arbei-
der en vooral de samenhang ertussen. Architecten, kunstenaars, volkshuisvesters, bevlogen bestuurders 
en goed opgeleide ambachtslieden verbeeldden de idealen ieder op eigen wijze. Hieruit zijn arbeiderspa-
leizen als Het Schip, de Dageraad en het Scheepvaarthuis voortgekomen.
De rijke vormtaal van De Amsterdamse School architectuur zien we ook in de kunst. De architecten werk-
ten vaak samen met kunstenaars. Samen ontwierpen zij ook bruggen met beelden en straatmeubilair. 
Daarnaast was er ook veel aandacht voor het interieur. Vaak werd dat mee ontworpen door de architect. 
Kunstenaars ontwierpen ook gebruiksvoorwerpen die soms ook in massaproductie voor de arbeider ge-
produceerd werden. De Amsterdamse School manifesteerde zich maatschappijbreed; van arm tot rijk.

De Amsterdamse School had als beweging haar hoogtepunt in het begin van de twintigste eeuw maar inspi-
reert nog tot op de dag van vandaag. 

HET SCHIP HUISNUMMER VERDEELKAST

DAG 1 - MAANDAG 24 OKTOBER 2016
Busreis: vertrek Elisabethlaan
Eigen lunch in Lunchroom “Het Schip”, Oostzaanstraat 45
Gidsing Amsterdamse School
Inchecken in hotel
Avond: avondmaal
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Het Schip

Michel De Klerk ontwierp niet alleen de gevels van Het Schip en de woningen, maar ook het interieur van 
het postkantoor, tot en met details als het glas-in-lood en de wandklok. Het is een wonderlijke ruimte ge-
worden: waar anders hangt boven een onregelmatige trapeziumvormige plattegrond een gewelfd, recht-
hoekig plafond? Of wordt een verder open ruimte zo scherp doorkliefd door een rij ijle, maar dominante 
loketten? Ook de intense kleuren paarsblauw naast het lavendelblauw, die bij de laatste restauratie zijn te-
ruggebracht, zijn opmerkelijk. Dankzij deze zorgvuldige restauratie van het postkantoor, is de Klerks enige 
volledig bewaarde interieurontwerp, in volle glorie te bewonderen.

Inspiratiebronnen Amsterdamse School

Hoe is de Amsterdamse School tot zo’n geweldige kunst- en architectuurstroming kunnen ontwikkelen? 
Het architectenbureau van Eduard Cuypers als bakermat, de invloed van Nederlands Indië, de reizen naar 
Scandinavië en Duitsland, het tijdschrift ‘Wendingen’ en de rol van de woningbouwverenigingen. Hier ziet 
men de verbanden met Nederlands Indië, de Arts en Crafts Movement in Engeland maar ook met schelpen 
en kristallen zoals die gewoon in de natuur voorkomen.

Wibaut

Wethouder (bij ons een schepen) Wibaut heeft een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de 
stad Amsterdam. In 1914 werd hij wethouder en begon hij met de Woningwet van 1901 in de hand de 
volkswoningbouw te stimuleren. Dit gebeurde in een moeilijke tijd, want de Eerste Wereldoorlog was net 
uitgebroken. Voor hem was het belangrijk dat arbeiders in goede maar ook mooie woningen woonden. 
Daarom steunde hij bevlogen architecten en woningcorporaties die ‘paleizen voor de arbeiders’ wilden 
bouwen. Hij was met name enthousiast over het werk van Michel de Klerk die hij de Rembrandt onder de 
architecten noemde. Michel de Klerk liet zien dat een bouwwerk voor de arbeider ook een kunstwerk kon 
worden. Niet alleen Michel de Klerk heeft woningen in de Spaarndammerbuurt ontworpen. Ook andere 
architecten hebben hun sporen in de buurt achtergelaten. Het Schip mag dan het absolute hoogtepunt 
van de Nederlandse volkshuisvesting zijn maar ook andere complexen schitteren in schoonheid. Het Zaan-
hof van Herman Walenkamp is bijvoorbeeld een ware oase van rust en staat aan de basis van de tuindor-
pen. Daarnaast is er het onlangs geheel gerestaureerde Zaandammerplein dat onderdeel vormde van het 
3500-woningen plan van Wibaut. Dit complex is ontworpen door de architect K.P.C. de Bazel en was speci-
aal bedoeld voor de allerarmste arbeiders.

 INTEREUR POSTKANTOOR INTERIEUR, VOORKAMER, JOANNES JOSEPHUS VIOTTASTRAAT 36VERDEELKAST
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GRACHTENHUIS MAQUETTE GRACHTENHUIS ACHTERGEVEL

HET GRACHTENHUIS

Het museum is gevestigd aan de Herengracht in een pand uit 1663-1665 ontworpen door Philips Ving-
boons in opdracht van de zakenman Karel Gerards.
Het pand heeft een vijfassige gevel bekroond met een fronton. Eind 18e eeuw heeft de bankier Jan Willink 
de ramen laten vergroten, waarbij de festoenen onder de ramen verdwenen. Rond 1875 werd de dubbele 
stoep voor het huis verwijderd. De ingang werd verplaatst naar de begane grond, met een trap binnenin 
naar de bel-etage. Het 18de eeuwse interieur van de stijlkamers op de bel-etage is goed bewaard gebleven. 
De achterkamer heeft behangsels van Jurriaan Andriessen uit 1776 met wandschilderingen van Hollandse 
landschappen.

Het huis is de woning geweest van vele prominente koophandelaren en bankiers zoals Pieter Pels en Jan 
Willink. Binnen de muren van dit huis zijn er vele belangrijke transacties gesloten met de Russische aristo-
cratie, met Franse koningen en met de Amerikaanse upper class. De bekendste transacties, en waarschijn-
lijk ook de omvangrijkste, zijn die met de Amerikaanse overheid. Willink heeft tijdens de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1790) de Amerikaanse overheid vele jaren gesteund met kredieten en 
aandelen. Tot 1794 leenden de Verenigde Staten van Willink en andere bankiers een voor die tijd astrono-
misch bedrag.
Het pand werd in 1970 aangewezen als rijksmonument. Het Grachtenhuis is nu een museum gewijd aan de 
Amsterdamse grachtengordel in de 17de eeuw, ‘De Gouden Eeuw’.
Het museum vertelt de geschiedenis van het ontstaan van de grachtengordel. De tentoonstelling omvat 

HET GRACHTENHUIS

DAG 2 - DINSDAG 25 OKTOBER 2016

Voormiddag: vertrek te voet in gidsgroepjes naar Herengracht
Groep 1 bezoekt het Grachtenhuis, Herengracht 386
Groep 2 bezoekt Museum Willet Holthuysen, Herengracht 605
Verplaatsing tussen de twee panden
Groep 1 bezoekt Museum Willet Holthuysen, Herengracht 605
Groep 2 bezoekt het Grachtenhuis, Herengracht 386
Middagpauze: lunch in de buurt van Berlagegebouw
Namiddag: Boottocht vanaf Damrak
Bezoek aan het Van Gogh Museum
Avond: avondmaal
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MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN ZICHT OP DE BINNENTUIN

onder meer maquettes, animaties, 3D- en wandprojecties en een poppenhuis waarin de kamers tot leven 
zijn gebracht. Naast de tentoonstelling zijn de stijlkamers op de bel-etage en de tuin te bezichtigen.
De website van het museum biedt toegang tot het Digitaal Grachtenhuis, een online database van de mo-
numentale gebouwen aan de Amsterdamse grachtengordel.

Het museum werd in april 2011 voor het publiek geopend naar aanleiding van het toevoegen van de Am-
sterdamse grachtengordel aan de Unesco Werelderfgoedlijst. Het museum werd na enkele maanden weer 
gesloten voor een restauratie en herinrichting, en eind maart 2012 heropend. 

MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN

Museum Willet-Holthuysen is een voor het publiek geopend grachtenpand, met volledig ingerichte stijlka-
mers. Zo geeft het museum een beeld van het leven in een chic pand aan de Amsterdamse grachtengordel 
in de 18e en 19e eeuw.
Het museum heeft een aanzienlijke collectie zilver, keramiek, glaswerk, meubelen, boeken en kunstwerken. 
Naast de permanente collectie worden op de eerste verdieping wisselende tentoonstellingen gehouden. 
Museum Willet-Holthuysen wordt beheerd door het Amsterdam Museum.

Het huis werd in 1685-1687 gebouwd voor Jacob Hop, pensionaris (advocaat) van Amsterdam. De huidige 
gevel, in Lodewijk XIV-stijl, stamt uit 1739. Er woonden achtereenvolgens zo’n twintig verschillende fami-
lies in het huis, waaronder de koopmans- en regentenfamilies Deutz en Backer. Louisa Willet-Holthuysen, 
weduwe van kunstverzamelaar Abraham Willet (1828-1888), was de laatste bewoner van het pand. Zij liet 
in 1895 het huis en haar kunstverzameling na aan de stad Amsterdam. Sindsdien is het pand een museum.

Drie etages zijn te bezichtigen: het souterrain met keuken en formele tuin, gerestaureerd in 1972 de bel-
etage met eetzaal, balzaal en centrale hal en de bovenetage met slaapkamer.
De zogenaamde blauwe salon, een stijlkamer die uit een ander grachtenpand naar het museum is ver-
plaatst, bevat werk van Jacob de Wit, waaronder een grisaille-muurschildering.
Twee kleinere werken van William-Adolphe Bouguereau zijn te vinden in het museum.
De eerste conservator was de schrijver Frans Coenen, die in 1936 in ‘Onpersoonlijke herinneringen’ de 
geschiedenis van het huis en de bewoners beschreef. Abraham Willet (1825-1888) groeide op in een wel-
gesteld en kunstzinnig doktersmilieu. Het gezin Willet woonde in een riant huis aan de Keizersgracht 522. 
Zijn belangstelling voor kunst en literatuur kreeg hij van huis uit mee. Zijn vader bezat een uitgebreide bi-
bliotheek en een schilderijenverzameling met werken van eigentijdse Nederlandse meesters, voornamelijk 
landschappen en stillevens. In 1861 trouwde Abraham met Louisa Holthuysen. 
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BEELDFORMATEN

OPDRACHT - GIMME SHELTER

Fotografeer een grachtenpand

Tijdens onze reis krijg je de tijd om te fotograferen. We krijgen heel wat fraaie gevels van grachtenpanden 
te zien, ondere andere het Rembrandthuis, Het Grachtenhuis en Museum Willet Holthuysen.

Je fotografeert opvallende kenmerken van de gevelarchitectuur van zulke grachtenpanden.
Dat kan zijn:

Beeldhouwwerk, raamindelingen, deuren, poorten, kroonlijsten, trappen, deurbellen, keldergaten, huis-
nummers, takelsystemen, metselverbanden…

Schenk aandacht aan je compositie. Werk met verschillende beeldformaten als dit kan met je camera of 
telefoon. 
De digitale beeldformaten voor fotografi e zijn:

1:1 
5:4 
4:3 
3:2 
16:9

  
In vaktaal heet beeldformaat ASPECT RATIO. Het eerste getal drukt de breedte uit, het tweede de hoog-
te. Soms is het omgekeerd, don’t ask me why.

Breng opvallende kenmerken in beeld. Je fotografeert dus gevelfragmenten en niet zozeer de ganse gevel.
3BA zal alvast met de eigen foto’s aan de slag gaan in Waarnemingstekenen. De foto’s verzamelen we op 
school in het atelier en gebruiken we voor onze tentoonstelling in CC Gasthuis.
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3VAN GOGH MUSEUM

Vincent Van Gogh - (1853-1890)

De collectie van het Van Gogh Museum

Vincent Van Gogh was een erg productieve schilder maar verkocht bij leven wellicht maar twee doeken. Na 
zijn dood liet hij alle werken na aan zijn jongere broer Theo. Deze grote collectie bleef in het bezit van de 
familie Van Gogh. In 1962 maakte de familie de collectie over aan de Nederlandse staat die ze onderbracht 
in het museum. 
De collectie bestaat uit 200 schilderijen van Van Gogh en Paul Gauguin, 400 tekeningen en alle brieven van 
Van Gogh. Het hoofdgebouw werd in 1973 geopend en een nieuwe vleugel werd toegevoegd in 1999. In 
2012 werd het grondig verbouwd en het heropende in 2013.

Oefening baart kunst

Van Gogh noemde zijn schilderijen meestal ‘studies’. Daarmee gaf hij aan dat ze bedoeld waren als een 
poging om een bepaald technisch aspect of een motief onder de knie te krijgen. Zo heeft hij een reeks van 
tekeningen gemaakt van handen van boeren, die dienden ter voorbereiding op zijn meesterproef, het be-
faamde schilderij De aardappeleters (1885). Ook in Frankrijk experimenteerde hij met nieuwe technieken. 
Zelfs in de laatste maand van zijn leven bestudeerde hij in een schilderij als Korenaren (1890) het motief om 
het als achtergrond te gebruiken in een portret. Oefenen en experimenteren bleef Van Gogh altijd doen, 
want een kunstenaar was in zijn ogen nooit volleerd: ‘Ik maak steeds wat ik nog niet kan om het te leeren 
kunnen.’

Een eigen stijl

In de korte tijd dat hij werkzaam was als kunstenaar experimenteerde Van Gogh met allerlei stijlen om tot 
een uiterst persoonlijke stijl en toets te komen waarmee hij uiteindelijk wereldberoemd zou worden. In de 
verschillende fases van zijn kunstenaarschap liet hij zich inspireren door andere kunstenaars. Zo werd hij 
in Parijs beïnvloed door de stijl van de impressionisten en pointillisten, maar laat het werk Montmartre: 
achter de Moulin de la Galette (1887) goed zien dat hij uiteindelijk een eigen manier van schilderen koos.

Het effect van kleur

Van Gogh was altijd bezig met het effect van zijn kleurgebruik in tekeningen en schilderijen. In schilderijen 
zoals Kweeperen, citroenen, peren en druiven (1887) maar ook Zonnebloemen (1889) onderzocht 

PORTRETFOTO VINCENT VAN GOGHZELFPORTRET   
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hij de verschillende gradaties van één kleur. In andere schilderijen liet hij bepaalde kleuren met elkaar een 
dialoog aangaan, alles ten behoeve van een overtuigende expressie. Mooie voorbeelden hiervan zijn de 
schilderijen De stoel van Gauguin (1888) en Irissen (1890). Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat 
kleur ook zelf iets uitdrukt. Het was voor hem het ideale middel om een gevoel of sfeer mee weer te geven.

Met het oog op Japan

De Japanse kunst was van grote invloed op Van Gogh: zowel de onderwerpen als de compositorische en 
stilistische principes werden een belangrijke inspiratiebron voor hem. In 1888 zou hij vanuit Arles zelfs aan 
Theo schrijven: ‘Al mijn werk berust enigszins op japonaiserieën.’. Bij zijn eerste kennismaking met de Ja-
panse prentkunst maakte hij kopieën van beroemde prenten zoals Brug in de regen (1887) van Hiroshige, 
maar al snel verwerkt hij typische Japanse elementen zoals perspectief en kleurgebruik in zijn eigen stijl. 
Dit is goed te zien in schilderijen zoals De oogst (1888) en De brug van Langlois (1888).

Het moderne portret

In Auvers schreef Van Gogh: ‘Wat me het meeste, veel en veel meer dan al het andere, in mijn beroep boeit 
– dat is het portret, het moderne portret.’ Hij streefde ernaar in portretten de geest van zijn tijd tot uitdruk-
king te brengen, waarbij de uitvoering ook nog eens heel expressief was, zoals Van Gogh eigen was. In het 
begin van zijn carrière was Van Gogh vooral bezig met hoe hij ‘koppen’ van mensen zou weergeven. Dit is te-
rug te vinden in de vele studies die hij van hen maakte. Langzaam maar zeker veranderden Van Goghs idee-
en over het portret. Hij wilde in Arles ‘moderne portretten’ maken, waarin het temperament van zijn model 
tot zijn recht kwam. Voorbeelden hiervan zijn De zoeaaf (1888) en Portret van Camille Roulin (1888).

De rijke natuur

In Van Goghs persoonlijke leven en in zijn kunst speelde de natuur een zeer belangrijke rol. De natuur gaf 
hem veel kracht en rust. Doordat Van Gogh het begrip natuur breed opvatte was die voor hem altijd dicht-
bij. Hij schilderde overwoekerde tuinen, bloeiende boomgaarden en eindeloze korenvelden. Ook de mens 
is daarin nooit ver weg. Hij streefde naar een eigen, doorvoelde visie op de natuur: soms diepgaand en aan 
religie grenzend, soms vrolijk en licht.

ZONNEBLOEMENAARDAPPELETERS
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Enkele hoogtepunten uit de collectie:

De aardappeleters
Nuenen, april - mei 1885 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 82 cm x 114 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Van Gogh zag De aardappeleters als een meesterproef. Hij koos een moeilijke compositie om te bewij-
zen dat hij op weg was een goede fi guurschilder te worden. Het schilderij moest de realiteit van het 
harde boerenleven verbeelden. De boeren gaf hij daarom grove gezichten en knokige werkhanden. Zo 
liet hij zien dat zij ‘met die handen die zij in den schotel steken zelf de aarde hebben omgespit en (…) dat 
zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben’.

Hij schilderde de vijf fi guren in aardkleuren, ‘zoowat de kleur van een goed stoffi gen aardappel, on-
geschild natuurlijk.’ De boodschap van het schilderij was voor Van Gogh belangrijker dan correcte-
anatomie en technische perfectie. Hij was zeer tevreden met het resultaat. Zijn schilderij werd echter 
kritisch ontvangen omdat het zo donker van kleur was en de fi guren vol fouten zaten. Tegenwoordig is 
De aardappeleters een van Van Goghs beroemdste werken.

Zonnebloemen
Arles, januari 1889 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 95 cm x 73 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

De Zonnebloemen behoren tot de bekendste schilderijen van Van Gogh. Hij maakte ze in Arles, in Zuid-
Frankrijk, in 1888 en 1889. In totaal schilderde hij vijf grote doeken van zonnebloemen in een vaas, met 
drie tinten geel ‘en anders niets’. Zo liet hij zien dat het mogelijk was een voorstelling te maken met veel 
varianten van één kleur zonder aan zeggingskracht in te boeten.

Voor Van Gogh hadden zijn schilderijen van zonnebloemen speciale betekenis. Ze drukten ‘dankbaar-
heid’ uit, schreef hij. De eerste twee hing hij in de kamer van zijn vriend Paul Gauguin, de schilder die 
een tijdje bij hem kwam wonen in het Gele Huis. Gauguin was onder de indruk van de zonnebloemen, 
die volgens hem ‘helemaal Vincent’ waren. Van Gogh had tijdens het verblijf van zijn vriend al een nieu-
we versie geschilderd en later vroeg Gauguin er een cadeau. Daar voelde Van Gogh niet veel voor. Wel 
maakte hij nog twee vrije herhalingen, waarvan er één in het Van Gogh Museum hangt.

AMANDELBLOESEMZONNEBLOEMEN
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16 Amandelbloesem
Saint-Rémy-de-Provence, februari 1890 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 73.3 cm x 92.4 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Hier schilderde Van Gogh een van zijn lievelingsonderwerpen: grote bloeiende takken tegen een blau-
we lucht. Omdat de amandelboom al vroeg in het voorjaar bloeit, is het een symbool voor nieuw leven. 
Voor het onderwerp, de scherpe omlijningen en de plaatsing van de boom in het beeldvlak liet Van 
Gogh zich inspireren door de Japanse prentkunst.

Het schilderij was een cadeau voor zijn broer Theo en diens vrouw Jo die een zoon hadden gekregen: 
Vincent Willem. In de brief waarin hij het goede nieuws meedeelde, schreef zijn broer Theo: ‘Zoals we 
je hebben gezegd, vernoemen we hem naar jou en ik spreek de wens uit dat hij even vasthoudend en 
even moedig wordt als jij.’ Het is niet verwonderlijk dat het voor de familie Van Gogh altijd het meest 
dierbare werk is gebleven. Vincent Willem zou later het Van Gogh Museum oprichten.

Zelfportret als schilder
Parijs, december 1887 - februari 1888 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 65.1 cm x 50 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

In dit zelfportret presenteerde Van Gogh zichzelf als schilder, met palet en penselen in de hand achter 
een doek op een schildersezel. Hij liet ermee zien dat hij een moderne kunstenaar was door een nieuwe 
schilderstijl te gebruiken, met felle, haast ongemengde kleuren.

Op het palet in Van Goghs hand zijn de complementaire kleurenparen rood/groen, geel/paars en blauw/
oranje te zien; precies de kleuren die hij voor dit schilderij gebruikte. Hij zette de kleurenparen naast 
elkaar zodat ze elkaars werking versterkten, bijvoorbeeld het blauw van de kiel en het oranjerood van 
de baard.
Zelfportret als schilder was het laatste werk dat Van Gogh in Parijs maakte. De stad had hem geestelijk 
en lichamelijk uitgeput. Aan zijn zus Wil beschreef hij hoe hij zichzelf had afgebeeld: ‘rimpels in voor-
hoofd en om den mond, stijf houterig, een zeer rooden baard, vrij ongeredderd en triest’.

HET GELE HUISZELFPORTRET ALS SCHILDER
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17Het Gele Huis (De straat)
Arles, september 1888 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 72 cm x 91.5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
In mei 1888 huurde Van Gogh vier kamers in een huis aan de Place Lamartine in Arles (Zuid-Frankrijk). 
Op het schilderij dat hij van dit plein maakte, is zijn woning herkenbaar aan de groene luiken. Vlak nadat 
hij in het Gele Huis was getrokken, stuurde hij Theo een beschrijving en een schets van zijn schilderij 
van het huis: ‘het is ontzagwekkend, die gele huizen in de zon en dan de onvergelijkelijke helderheid 
van het blauw.’

Van Gogh heeft in dit werk, dat hij zelf ‘De straat’ noemde, zijn naaste omgeving weergegeven. Links is 
het restaurant te zien waar hij vaak ging eten. Het huis van zijn vriend, de postbode Joseph Roulin lag 
voorbij de tweede spoorbrug.

Met het Gele Huis had Van Gogh een plek gevonden waar hij niet alleen kon schilderen maar ook vrien-
den kon laten logeren. Hij wilde van dit gele hoekpand een kunstenaarshuis maken, waar gelijkgestem-
de schilders samen konden wonen en werken.

De slaapkamer
Arles, oktober 1888 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 72.4 cm x 91.3 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

In Arles maakte Van Gogh dit schilderij van zijn slaapkamer in het Gele Huis. Hij had de kamer zelf inge-
richt met eenvoudige meubels en zijn eigen werk aan de muur. De heldere kleuren moesten ‘absolute 
rust’ of ‘slaap’ uitdrukken. Het werk heeft tegenwoordig fel contrasterende kleuren: uit onderzoek is 
gebleken dat delen van het schilderij in de loop der tijd verkleurd zijn. Zo waren de wanden en deuren 
oorspronkelijk niet blauw, maar paars.

De achterwand van de kamer lijkt schuin te staan. Dit was geen vergissing van Van Gogh. De muur 
stond inderdaad niet haaks op de andere. Toch lijkt het alsof hij de wetten van het perspectief niet 
overal nauwkeurig heeft toegepast, maar dat was een bewuste keuze. Aan Theo schreef hij dat hij het 
interieur opzettelijk ‘vlak’ had geschilderd en alle schaduwen had weggelaten om het op Japanse pren-
ten te laten lijken. Van Gogh was erg tevreden over het schilderij: ‘Toen ik na mijn ziekte mijn doeken 
terugzag, vond ik de Slaapkamer het beste’.

DE SLAAPKAMER
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8 Korenveld met kraaien
Auvers-sur-Oise, juli 1890 Vincent van Gogh (1853 - 1890)
olieverf op doek, 50.5 cm x 103 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Dit monumentale landschap werd lange tijd gezien als het laatste werk dat Van Gogh schilderde. De 
dreigende onweerslucht met kraaien en het doodlopende pad zouden een aankondiging van zijn zelf-
moord zijn. In werkelijkheid maakte hij hierna nog een paar schilderijen. Bovendien wilde Van Gogh 
met dit schilderij juist iets positiefs en troostrijks uitdrukken: door de overweldigende somberheid 
wordt de natuur groots en indrukwekkend.

Van Gogh gebruikte voor Korenveld met kraaien sterke kleurencombinaties: de blauwe lucht contras-
teert met het geeloranje van het koren, terwijl het rood van het pad wordt versterkt door groene banen 
van het gras. De penseelstreek geeft veel dynamiek aan het werk, wat nog wordt versterkt door de 
opvliegende kraaien.

Van Gogh voorspelde in 1888: ‘de schilder van de toekomst is een colorist zoals er nog niet een is ge-
weest’. Hij bleek zelf die schilder te zijn: hij werd een richtinggevend voorbeeld voor nieuwe generaties 
kunstenaars. Kleur was zijn expressiemiddel bij uitstek geworden en hij zou hiermee een essentiële 
bijdrage leveren aan de modernisering van de kunst.

KORENVELD MET KRAAIEN

OPDRACHT - VAN GOGH MUSEUM

We hebben niet erg veel tijd in het museum (ongeveer 75 minuten). Daarom is je opdracht beperkt zodat 
je voldoende tijd hebt om ook nog zelf op ontdekking te gaan.

Een medewerker van het Van Gogh Museum ontvangt ons en toont ons “De aardappeleters”. Je krijgt ook 
een opdrachtkaart.

Opdracht:

* Neem notitie bij “De aardappeleters”.
* Los één van de opdrachten op de opdrachtkaart op (vrije keuze).



S
C

H
E

E
P

V
A

A
R

T
M

U
S

E
U

M
 / 

D
A

G
 2

 
  1

9 

SCHEEPVAARTMUSEUM

Het monumentale gebouw waarin het Scheepvaartmuseum is ondergebracht, het oude ’s Lands Zeemaga-
zijn. Het dateert van 1656 en werd ontworpen door Daniel Stalpaert als pakhuis van de Admiraliteit van 
Amsterdam. Tijdens de bouw van Het Zeemagazijn, in de Gouden Eeuw, was de Amsterdamse haven de 
grootste ter wereld. 
Ruim 300 jaar later, in 1973, werd het indrukwekkende pakhuis herbestemd tot het Scheepvaartmuseum.

Renovatie

Het Scheepvaartmuseum sloot in 2007 vier jaar zijn deuren voor een broodnodige renovatie. Sinds de ope-
ning van het Scheepvaartmuseum in de jaren 70 was het bezoekersaantal enorm gestegen maar voldeed 
het pakhuis niet langer aan de hedendaagse behoeften en normen. Het pand, dat een streng classicistische 
opbouw kent, werd omgevormd tot een eigentijds en modern museum. Het masterplan, ontworpen door 
het Amsterdamse architectenbureau Dok architecten, besteedt bijzondere aandacht aan het behoud van 
de historische en intrinsieke kwaliteiten van het pand.

Het hoogtepunt van de renovatie is wellicht de glazen overkapping van de binnenplaats, ontworpen door 
het Belgisch studiebureau Ney & Partners. (De studie van de staalstructuur van Het Huis in Middelheim 
werd ook door dit bureau uitgewerkt). De overkapping, waarvan de verticale lasten gedragen worden door 
de bestaande muren van het museum, is opgebouwd uit een stalen frame en onzichtbaar vanaf de buiten-
zijde. Laurent Ney haalde voor de spectaculaire overkapping inspiratie uit de historische zeekaarten van 
de museumcollectie.

FOTO: JEAN-LUC DERU (PHOTO-DAYLIGHT)

	  

DAG 3 - WOENSDAG 26 OKTOBER 2016

Vertrek naar Scheepvaartmuseum- ARCAM
Groep 1 schetsopdracht in Scheepvaartmuseum
Lunch en verplaatsing naar het Rijksmuseum onder begeleiding
Groep 2 architectuurwandeling met opdrachten
Vrij lunchen en zelfstandige verplaasing naar het Rijksmuseum
Namiddag: bezoek  aan het Rijksmuseum met gidsing door 6de jaar
Avond: avondmaal in Aziatisch restaurant Mr. Tongs
Inleiding en dansvoorstelling Rosas -‘Verklärte Nacht’
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0 Inspiratiebron

Het lijnenspel vormt een kompasroos, bestaande uit kompaslijnen. De basisvorm van de overkapping is een 
vierkant van 34 bij 34 meter. Er waren maar liefst 1200 stukken glas van diverse afmetingen nodig om de 
overkapping in te vullen. Alle 868 knooppunten van het stalen frame zijn voorzien van lichten die afzon-
derlijk bediend kunnen worden. Zo kan de centrale binnenplaats in allerlei patronen en kleuren worden 
verlicht.

De binnenplaats krijgt met zijn overkapping een nieuwe functie als oriëntatiepunt, vanwaar alle tentoon-
stellingsruimtes bereikbaar zijn. Zo ontstaat er een meer efficiënte en heldere organisatie van het gebouw.

De collectie 

De collectie van het scheepvaartmuseum bevat heel wat verschillende soorten objecten. Ze worden on-
derverdeeld in categorieën.

Schepen en techniek
Scheepsmodellen
Halfmodellen
Technische modellen
Maquettes
Technische tekeningen
Vaartuigen
Scheepsonderdelen

Maritieme kunst en kunstnijverheid
Schilderijen
Kleding
Grafiek
Tekeningen
Fotografie en film
Scheepssier
Vlaggen en wimpels
Numismatica (munten)
Meubilair
Wapens
Keramiek, zilver en glas

Souvenirs

Zeevaartkunde
Atlassen
Kaarten
Globes
Instrumenten

KONINKLIJKE SLOEP EXPORUIMTE MET ATLASSEN
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OPDRACHT - SCHEEPVAARTMUSEUM - 3BA-4BA

Waarnemingstekenen:  Documentair tekenen op locatie

We tekenen tijdens onze kunstreis op locatie in het Scheepvaartmuseum Amsterdam (26-10-2016).
• Zoek een driedimensionaal object uit de collectie uit.
• Maak een studieblad van dit object. Op dit studieblad komen schetsen, aanzichten en notities 

van het object. 
• Het studieblad geeft met tekeningen en notities dus zoveel mogelijk informatie weer.
• Schenk aandacht aan je bladschikking.
• Wanneer je een klein eenvoudig object kiest, kan je meer dan 1 studieblad maken. Is je onder-

werp complex dan is 1 studie voldoende.

Welke informatie kan je noteren?
• Tot welke categorie behoort je object?
• Op welke locatie is het tentoongesteld (zaalnummer …)
• Gegevens van het object zelf: naam, jaartal, auteur, materiaal, vindplaats, land …
• Kleurgegevens (als je enkel in potlood werkt moet je namen van kleuren noteren)
• Hoe groot is het object?
• Heeft het object een verhaal (iconografi e)?

Doel: 
• Tekenend studeren
• Tekenen op locatie
• Al tekenend inzicht verwerven in vorm, kleur, identiteit, iconografi e van een studieobject
• Structuur aanbrengen in een bladschikking

Technieken en materialen: 

• Potlood op papier A4

EXPORUIMTE MET ATLASSEN HISTORISCH FOTOMATERIAAL
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ARCHITECTUURCENTRUM AMSTERDAM OF ARCAM

Functie

Het ARCAM is een informatiecentrum waar je terecht kan voor alle informatie over de architectuur en 
stedenbouw van Amsterdam. Daarnaast wordt nagedacht over actuele vraagstukken en is het een co-pro-
ducent van experiment en onderzoek. Hierbij worden bouwers, ontwerpers en gebruikers samen gebracht 
en levert het centrum een directe bijdrage aan het maken van de stad.
Er zijn wisselende exposities, er is een interactieve touchscreentafel om je eigen architectuurroute samen 
te stellen en zo Amsterdam op geheel eigen manier te ontdekken. Ook kun je gebruik maken van het ‘Pano-
rama’: een chronologisch overzicht van de architectuurgeschiedenis van Amsterdam. Er is een groot assor-
timent kaarten en boeken over architectuur en stedenbouw. Tot slot biedt de galerie een wisselend aanbod 
van kleine souvenirs tot mooie designmeubels, alles door architecten gemaakt.

Ligging

Architectuurcentrum Amsterdam is gehuisvest in het hart van de stad, aan de Prins Hendrikkade. Het ge-
bouw, ontworpen door René van Zuuk is compact en sculpturaal met drie lagen die door vides met elkaar 
in verbinding staan. Op het niveau van de Prins Hendrikkade bevinden zich de expositieruimte en het in-
formatiepunt. De onderste laag, aan het water, wordt gebruikt voor kleine discussies, grote vergaderingen 
en de ontvangst van schoolklassen. Sinds 2006 is hier ook de vaste architectuur-presentatie het Arcam 
Panorama te zien. Het bureau heeft zijn werkplekken op de bovenste verdieping.
Het gebouw is bekleed met gecoat aluminium dat over het dak tot aan de grond om het gebouw is gevou-
wen. Bijzonder is de sculpturale vorm van de entree aan de stadskant. Aan de waterkant bestaat de gevel 
over de volle breedte en hoogte uit glas.

Architect René van Zuuk over zijn ontwerp

“Architectuurcentrum Amsterdam had een aanzienlijk grotere accommodatie nodig. Een prachtige locatie nabij het 
Oosterdok werd toegewezen voor dit architectuurinstituut. Op de locatie was een klein paviljoen van Renzo Piano 
gebouwd als een uitkijkplatform voor zijn New Metropolis. De opdracht was om het oude paviljoen zo veel mogelijk 
te integreren in het nieuwe ontwerp. Integratie van Renzo Piano’s ontwerp was niet de enige restrictie of beperking 
van het project. Vanwege de gevoelige locatie werd de envelop van het gebouw beperkt tot een trapeziumvormig 
volume verdeeld over drie verdiepingen.

Er waren drie belangrijke dingen te overwegen bij de ontwikkeling van het project. Zo moest het gebouw gezien 
vanaf het Scheepvaartmuseum zo bescheiden mogelijk overkomen. Omtrent deze eis ontstond de mogelijkheid om 

	  

ARCAM ARCAM STUDIETEKENING
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het gebouw aan de waterzijde lager te maken dan aan de Prins Hendrikkade. Daarnaast moest het gebouw een 
gesloten karakter krijgen richting de Prins Hendrikkade, terwijl het aan de waterzijde meer open mocht zijn. Ten 
slotte en misschien wel de meest uitdagende deel van de opgave, het gebouw moet een compact monoliet verte-
genwoordigen. Aan de hand van deze eisen is een vorm ontstaan die het gebouw maakt tot een markeerpunt in de 
omgeving waarin het architectuurcentrum is gehuisvest.

Het nieuwe paviljoen is een sober en compact gebouw met drie lagen. Opmerkelijk is de interne organisatie, omdat 
de verschillende lagen via vides met elkaar in verbinding staan, zijn alle ruimten voelbaar onderdeel van het grote 
geheel. De vormgeving van de diverse façaden vindt zijn oorsprong in de toepassing van een gevouwen huid van 
Kalzip. Deze met zink afgewerkte aluminium huid is één doorlopend gesloten vlak om het volume. De verschillende 
gevels van het gebouw hebben elk hun eigen perspectief. Zo zorgt de gevouwen huid in combinatie met een schuine 
glazen gevel voor een spectaculaire entreepartij aan de Prins Hendrikkade en krijgt het bouwvolume aan de oost-
zijde een uiterst sober aanzicht. Aan de waterzijde wordt de ziel van het gebouw blootgelegd door de glazen gevels 
waarin de stalen profielen ternauwernood zichtbaar zijn. Hier is de interne organisatie van de verschillende lagen 
in aanzicht zichtbaar”. – Rene van Zuuk

Architect René van Zuuk

René van Zuuk Architekten bv is een bureau dat sinds 1992 werkt aan zeer uiteenlopende opdrachten. 
Daarbij wordt de werkwijze gekenmerkt door het zoeken naar een bouwsysteem dat aansluit op het pro-
gramma van eisen en de context van de specifieke opgave.
Het ontwerpproces begint altijd met het maken van een stedenbouwkundige maquette. In de maquette 
wordt de vorm en de grootte van het gebouw bepaald in relatie tot de omgeving. Tijdens deze fase vormt 
zich het concept en een eerste idee voor het te gebruiken bouwsysteem. Vervolgens worden de ruimtelijke 
structuren en de fysieke vormgeving op gebouwniveau onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
maquettes en 2D / 3D computertekeningen.  …

ARCAM STUDIETEKENING ARCAM INTERIEURZICHT
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Kunstinitiatie

ARCHITECTUURROUTE: VANUIT JE VOORBEREIDINGEN EN WERK TER PLAATSE:
• Met behulp van de architectuurkaart probeer je je weg te vinden  in de architectuurgeschiedenis 

van Amsterdam.
• Je bezoekt 3 bouwwerken (openbaar gebouw, woning, stedelijke infrastructuur).
• Je geeft objectieve informatie over het bouwwerk (locatie, bestemming, bouwdatum, ontwer-

per, type bouwwerk).
• Je vermeldt de stijlperiode en geeft de stijlkenmerken weer.
• Je beschrijft de historische context, de ontstaansgeschiedenis
• Je presenteert je taak vormelijk op een verzorgde manier in je notitieboekje.
• Je vermeldt steeds je geraadpleegde bronnen.

Doel: 
• Leren oriënteren in ruimte en tijd en bouwstijlen leren onderscheiden
• Gericht leren kijken; een selectie maken.
• Inzicht verwerven in de (historische) beeld- en architectuurtaal.
• Documentatie verzamelen, verwerken, presenteren.

BESPREKING  IN WOORD  EN  BEELD  3 BOUWWERKEN 
• Je fotografeert het geheel en details
• Je schetst het geheel en details 
• Je bespreekt de vormelijke kenmerken (vorm, opbouw, compositie, materiaalgebruik, detaille-

ringen, constructieprincipe)
• Je beschrijft de ruimtelijke context (inplanting, omliggende bebouwing, overgang publiek/privé )

Bij de beschrijving (in woord en beeld) van je bouwwerk behandel je beknopt de volgende on-
derwerpen:
• de locatie (adres en stadsdeel)
• de bestemming
• de bouwdatum
• de ontwerper
• type bouwwerk
• de stijlperiode
• de geschiedenis 
• de stijlkenmerken; geïllustreerd met eigen foto’s en schetsen van het geheel en van details
• de vorm, opbouw, compositie; geïllustreerd met eigen foto’s en schetsen van het geheel 

en van details
• het materiaalgebruik
• het constructieprincipe
• de inplanting, de context
• de overgang van het publieke naar het private (hoe is de relatie binnen/buiten, hoe be-

treed je het gebouw….)
Doel: 

• Gericht leren kijken. 
• Leren bespreken van een architecturaal onderwerp.
• Documentatie verzamelen, verwerken, presenteren.
• Inzicht verwerven in de beeldtaal.
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5RIJKSMUSEUM   

Collectie

In 1800 opende het Rijksmuseum, toen nog gesitueerd in Den Haag, zijn deuren. Er waren toen al ruim een 
200-tal schilderijen en historische voorwerpen te vinden. 8 jaar later verhuisde het museum naar het Paleis 
op de Dam in Amsterdam, om dan in 1885 nog een laatste keer te verhuizen naar het huidige gebouw, gele-
gen tussen de Stadshouderskade en het Museumplein. De schilderijen en prenten bleven in de collectie, de 
voorwerpen gingen terug naar Den Haag. 
De eerste aankoop van het Rijksmuseum was De Zwaan van Jan Asselijn. Het werd voor 100 gulden (on-
geveer €45) aangekocht en maakt nog steeds deel uit van de topcollectie van het Rijksmuseum en is te 
bezichtigen in de eregalerij.

Het Rijksmuseum bestaat uit de volgende afdelingen en collecties:

• Beeldende kunst van 1100 – 20e eeuw: schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid
• Aziatisch Paviljoen: kunst uit China, Japan, Indonesië, India, Vietnam en Thailand. De nadruk ligt 

hier vooral op de periode 2000 v.C. – 2000 n.C.
• Special Collections: opgebouwd uit verrassende objecten uit de collectie van het Rijksmuseum
• Cuypersbibliotheek: kunsthistorische biblioheek
• Teekenschool (geen schrijffout!): workshops en cursussen voor kinderen en volwassenen
• Prentenkabinet: verzameling prenten, tekeningen en foto’s van Nederland
• Ateliergebouw: centrum voor restauratie en conservering
• Rijksmuseumtuinen

De huidige collectie telt meer dan 8000 topstukken die het verhaal vertellen van 800 jaar Nederlandse 
kunst en geschiedenis, van de Middeleeuwen tot Mondriaan. Het hoogtepunt van de collectie bevindt zich 
in de Eregalerij. Hoewel de collectie van het Rijksmuseum heel breed is, focust ze zich voornamelijk op de 
kunst van de Hollandse Meesters uit de 17e eeuw, de zogenaamde Gouden Eeuw. In deze collectie vinden 
we niet enkel schilderkunst en beeldhouwwerken, maar ook verschillende kunstnijverheden terug, zoals 
meubels, edelsmeedkunst, keramiek, glas …

Architectuur

In 1885 werd het huidige gebouw waar het Rijksmuseum gevestigd is, geopend. Speciaal voor dit museum 
werd een nieuw gebouw ontworpen, dat de uitstraling van een echt nationaal museum moest hebben. De 
architect, Pierre Cuypers, ging hiervoor terug in de tijd en maakte een eclectisch ontwerp, een mengeling 

RIJKSMUSEUM HISTORISCH BEELD UIT 1885
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van Gotiek en Renaissance. Door de combinatie van deze twee stijlen doet het gebouw vrij middeleeuws 
aan en werd het niet erg positief ontvangen.
Door de jaren heen werd het ontwerp van Cuypers verder aangepast en uitgebreid om ruimte te geven aan 
de steeds groeiende collectie. Zo werden aan de zuidwestzijde Philipsvleugel aangebouwd en werden de 
binnenhoven volgebouwd om meer zaalruimte te creëren.
Het bezoekersaantal van het Rijksmuseum bereikte een hoogtepunt in de jaren ’70. Het werd al snel dui-
delijk dat het gebouw steeds minder voldeed aan de moderne eisen waaraan een museum moet voldoen. 
Er werd dan ook een grondige renovatie uitgevoerd in 2013. Naast de modernisering op verschillende 
terreinen, voornamelijk technisch, werd ook de oorspronkelijke structuur van Cuypers hersteld. De bin-
nenhoven zijn opnieuw vrijgemaakt en de verschillende zalen zijn één geworden om zo één chronologisch 
overzicht te kunnen bieden van de Nederlandse kunst en geschiedenis.

De Noordelijke Barokschilderkunst in Nederland

De Barok vloeit als stijl voort uit de Renaissance. Er zijn gelijkenissen en verschillen. 

De religie blijft als onderwerp belangrijk, maar in Nederland scheurt de gereformeerde kerk zich af van 
de katholieke. Jezus en fi guren uit de Bijbel worden menselijker afgebeeld en met weinig pracht en praal. 
Rembrandt geeft Jezus en zijn apostelen weer in een serene sfeer en als gewone mensen uit het volk. Dat is 
helemaal anders bij katholieke Barokschilders zoals Pieter Paul Rubens (uit Antwerpen). Rubens brengt de 
verhalen uit het oude en nieuwe testament wel met veel dramatiek en uitbundige emotie. 

Er komen ook nieuwe onderwerpen bij. De landschapskunst en het stilleven ontstaan als nieuwe belangrij-
ke genres. In Nederland, dat op dit moment geen koninkrijk is maar een burgerrepubliek, bestellen de rijke 
burgers graag landschapjes, binnenhuistafereeltjes, portretten en groepsportretten (De Nachtwacht). Zij 
hebben de macht en het geld en zij bepalen meer dan de kerk wat er geschilderd wordt. De stillevens geven 
de rijkdom van de handelaars weer, die zeldzame exotische voorwerpen met de schepen naar Amsterdam 
brengen en deze verzamelen in hun kunstkabinetten.

De stijl waarin geschilderd wordt is die van een zorgeloos realisme. De schilderijen tonen een grote kleu-
renpracht, er zijn door de overzeese handel heel wat nieuwe pigmenten te koop. De schilders geven hun 
onderwerpen niet meer weer met scherpe contouren, zoals tijdens de Renaissance. Ze laten de omtrekken 
van vormen volledig vervagen en borstelen ze met kleurvlekken. Er wordt heel veel aandacht geschonken 
aan het weergeven van scherpe contrasten en schaduweffecten. Dit is de invloed van het clair-obscur. De 
composities worden complexer en gedurfder dan tijdens de Renaissance. Het hoofdmotief blijft wel goed 
herkenbaar en alle onderdelen van de compositie hebben hun plaats in één samenvattend geheel. 

RIJKSMUSEUM RIJKSMUSEUM VOORHAL 4
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7Bezoek aan de Eregalerij 

1. Rembrandt
Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq
1642
379.5x453.5 cm

Dit werk, dat beter gekend is als de Nachtwacht, is het beroemdste werk van Rembrandt en vormt 
het hoogtepunt van de Eregalerij. Het is een schuttersstuk, een groepsportret van een afdeling van de 
schutterij. Dit waren welgestelde burgers die oefenden in het schieten. Normaal gezien werden deze 
schutters mooi geordend op een rij weergegeven. Rembrandt plaatst ze door elkaar. Hierdoor lijkt het 
alsof ze net in beweging zijn gekomen. 
De nadruk van het werk ligt op de twee personen vooraan, de kapitein en de luitenant. Zij vangen het 
meeste licht. Naast deze twee fi guren is er nog iemand die de aandacht vraagt: het meisje op de ach-
tergrond. Dit meisje is een soort van mascotte en wordt daarom ook sterk in het licht gezet. Ze draagt 
verschillende attributen die verwijzen naar de afgebeelde schuttersgilde, zoals een pistool en een kip. 
Het oorspronkelijke werk was groter, maar in de 18e eeuw heeft men, omwille van verhuizing en 
plaatsgebrek, langs beide zijden een grote strook afgehaald. Vooral links is een groot stuk verwijderd. 
Deze stroken zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven.

RIJKSMUSEUM VOORHAL 4
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28 2. Rembrandt
Zelfportret als apostel Paulus
1661
91x77 cm

Rembrandt schilderde heel veel zelfportretten, ongeveer 80 zelfportretten zijn van hem bewaard ge-
bleven. Dit is echter het enige zelfportret waar hij zichzelf afbeeldt als een Bijbels personage. Rem-
brandt maakte voornamelijk zelfportretten als studiemateriaal, om gezichtsuitdrukkingen te bestude-
ren of licht-donkercontracten uit te proberen.
Op dit portret is hij 55 jaar oud. Links van hem kunnen we zijn naam en de datum waarop hij het por-
tret schilderde, afl ezen. We herkennen ook een aantal attributen die verwijzen naar Paulus. Zo is er de 
tulband, die verwijst naar de Oosterse afkomst van Paulus. Paulus schreef veel brieven om het geloof 
te verkondigen. We zien dat Rembrandt een stapeltje brieven vast heeft, waar we met moeite ‘Efesis’ 
kunnen afl ezen. Rembrandt draag een zwaard. Dit staat symbool voor de periode dat Paulus het chris-
tendom met het zwaard bestreed. Paulus werd ook, vanwege zijn christelijk geloof, met een zwaard 
onthoofd.
Ook hier zien we dat kenmerkende licht-donker contrast (clair-obscur) terugkomen. Rembrandt ge-
bruikt hier verschillende technieken om zo de textuur van bijvoorbeeld zijn haar, huid en kledij weer te 
geven. De verf op de donkere delen is eerder dun aangebracht, terwijl hij voor zijn gezicht en de tulband 
de verf dik aanbrengt.
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293. Vermeer
Het melkmeisje
1658

45.5x41 cm

Rustig en geconcentreerd zien we een dienstmeisje melk gieten in een kom. Buiten de melkstraat lijkt 
het geheel onbeweeglijk. Ze wordt omringd door huishoudelijke zaken, zoals brood, een kan, een mand 
en een koperen emmer. Ze wordt belicht door natuurlijk daglicht dat via het raam binnenvalt. Dit licht 
zorgt voor een subtiel licht- en schaduwspel waarbij de nadruk op haar handen komt te liggen. We 
worden naar de handen van het melkmeisje en dus ook naar de handeling van het schenken geleid. 
Niet alleen door het licht, maar ook compositorisch. De twee diagonale lijnen waaruit de compositie is 
opgebouwd, snijden elkaar in haar rechterhand.
Dit werk is een duidelijk voorbeeld van een genrestuk of –tafereel. Dit zijn schilderijen, tekeningen of 
prenten waarop mensen worden afgebeeld in hun dagelijkse omgeving. Deze werken kunnen soms ook 
een moralistische boodschap bevatten. Deze genrestukken werden voornamelijk gemaakt in opdracht 
van bijvoorbeeld koloniale handelaars, om thuis aan de muur te hangen. 
Het is een klein schilderij, maar het zit vol details. De verschillende materialen zijn met veel aandacht 
weergegeven: het glimmend koper steekt duidelijk af tegen het brokkelig brood. We zien de scheuren 
in het pleister op de muur. Zelfs de kleine nagel in de muur krijgt een eigen schaduw. 
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30 4. Hals
Een schutter die een berkenmeier vasthoudt
1628-1630
81x66,5 cm

Dit werk, dat beter gekend is als De vrolijke drinker, toont heel duidelijk de ongedwongen manier van 
schilderen van Hals. Hij werkt met spontane en snel aangebrachte penseelstreken. Hierdoor krijgt het 
werk een levendige indruk en lijkt de man echt te bewegen. 
Wanneer je het werk van dichtbij bekijkt, zie je enkel strepen verf. Het is pas wanneer je het werk van-
op een afstand bekijkt, dat je ziet hoe de grove penseelstreken in elkaar overgaan tot een geheel. Hals 
bracht ook veel lichtvlekken aan: op het gezicht, het glas, de knokkels van zijn linkerhand … Naast de 
witte vlekken zijn er ook veel rode vlekken aangebracht. Hij heeft blozende wangen en ook zijn lippen 
en neus zijn rood. Hierdoor laat hij een beschonken indruk na.
De kans is klein dat iemand zich bewust als deze vrolijke drinker zou laten portretteren. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat het zomaar een drinker is en dat dit werk gemaakt werd voor de vrije verkoop.  
Een berkenmeier is een drinkglas met een brede, holle stam en wijd uitlopende, trechtervormige kelk. 
In het Rijksmuseum zijn er enkele van deze glazen terug te vinden. Ook een kanten kanten kraag, zoals 
het exemplaar dat de drinker draagt, behoort tot de collectie van het Rijks. 
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5. Jan Davidszoon de Heem
Festoen van vruchten en bloemen
1660-1670
74x60 cm

Een festoen is een versiering met fruit, bladeren en bloemen. Het wordt aan de uiteinden omhoog ge-
houden door linten of medaillons. We zien onder andere druiven, granaatappels, mandarijntjes … Dit 
waren vruchten die in de 17e eeuw geïmporteerd werden en dus heel duur waren. Als we nog beter 
kijken, zien we ook lenteklokjes, pioenen, kersen, kastanjes … Deze vruchten komen niet tegelijkertijd 
voor. Dit festoen is dus samengesteld door de kunstenaar, door verschillende schetsen bij elkaar te 
brengen. Dit is fenomeen kwam heel veel voor in de 17e eeuw.
De Heem had een enorme gave om de natuur zeer gedetailleerd weer te geven. Dit zien we ook duide-
lijk in het Festoen terugkomen. Op het eerste zicht lijkt het louter een decoratief geheel, maar als we 
het werk van dichterbij bekijken, ontdekken we een wereld vol insecten die zich te goed doen aan het 
fruit.
Ook hier zien we dat typische licht- en schaduwspel van de 17e eeuw verschijnen.  De bloemen en 
vruchten in het midden worden volop belicht, in tegenstelling tot de zijkanten van het festoen. Hier-
door lijkt het geheel uit het werk naar voor te treden.
In plaats van alle bloemen en fruit overzichtelijk naast elkaar te zetten, plaatste de Heem alles dicht bij 
elkaar in een eerder onoverzichtelijk geheel.  Hij ging dus in tegen de gangbare manier om stillevens 
weer te geven. De Heem toont ons ook geen ware bloemen- en vruchtenpracht. De bladeren van de 
bloemen zijn aangevreten door vlinders en rupsen en een deel van het fruit heeft zijn beste tijd gehad. 
Bloemenstillevens hadden in de 17e eeuw meestal een moraliserende betekenis. Toeschouwers wer-
den geconfronteerd met de korte duur van het menselijk leven, net zoals dat van het fruit en de bloe-
men.
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6. Jan Havikszoon Steen
Kinderen leren een poes dansen
1660-1679
68.5x59cm

In dit werk, dat we kennen als De dansles, zien we hoe kinderen een kat laten dansen terwijl er muziek 
wordt gemaakt op een schalmei, een 17e-eeuws blaasinstrument. De kinderen amuseren zich, maar de 
kat duidelijk niet. De hond blaft mee en op de achtergrond zien we uit een venster een oude man afkeu-
rend kijken. Net zoals in de meeste huishoudens van Steen, is er ook hier een moralistische betekenis 
te herkennen. De oude man die afkeurend kijkt, lijkt de kinderen tot orde te roepen. Kunnen ze hun tijd 
niet nuttiger besteden?
Steen besteedde veel aandacht aan de weergave van stoffen en materialen. Het contrast tussen de 
blinkende metalen kan en de kledij van het meisje is heel groot. 
De taferelen van Steen zitten steeds vol leven. Het zijn genretaferelen, die ons de gewone mens van 
zijn meestal niet zo mooiste kant laat zien. Deze moraliserende, slordige huiskamers zijn een rode 
draad in het oeuvre van Steen, waardoor nu vaak wordt gesproken van een ‘huishouden van Steen’ om 
een dergelijke woonkamer te beschrijven.
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337. Jacob Isaackszoon van Ruisdael

Kasteel Bentheim
1653
 68x54 cm

Dit werk beeldt het bestaande kasteel Bentheim in het Duits-Nederlandse grensgebied af. De bergen 
zijn daar echter niet zo hoog zoals van Ruisdael ze hier geschilderd heeft. Fantasie en werkelijkheid 
lopen in elkaar over. Dit kasteel komt op een tiental schilderijen van van Ruisdael terug, steeds in een 
ander berglandschap. Van Ruisdael maakte voornamelijk boslandschappen en stads- en zeegezichten. 
Hij ondernam vele reizen om inspiratie op te doen en altijd zijn zijn composities imposanter dan de 
werkelijkheid. Centraal in zijn werken staan ruïnes, watermolens en eiken. 
Door het imposante karakter van de berg lijken de drie wandelaars heel nietig. Een zonnestraal priemt 
door de bewolkte lucht en verbindt zo de wandelaars met het kasteel. Een tweede lichtstraal verlicht 
de voorgrond en zo ook de gedetailleerde afwerking van de vegetatie en het water. 
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4 DANSVOORSTELLING 

Rosas ‘Verklärte Nacht’ 

Woensdag 25/10/2016
Choreografi e 
Anne Teresa De Keersmaeker
Muziek 
Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, op. 4, door Pierre Boulez & New York Philharmonic 

“Verklärte Nacht” (verlichte nacht) is gebaseerd op Schönbergs laatromantische muziek voor strijkers en 
op het gelijknamige gedicht van Richard Dehmel over een vrouw die, tijdens een door de maan verlichte 
nachtwandeling, aan haar geliefde bekent dat ze zwanger is van een andere man. Het gedicht resoneert in 
Schönbergs muziek, nu eens zwaar beladen met passie, dan weer kwetsbaar als een verlegen stem, schijn-
baar in harmonie met de beproevingen van de hoofdpersonages.

De originele choreografi e werd voor het eerst vertoond in 1995 als onderdeel van een Arnold Schönberg-
avond in de Brusselse opera De Munt. Door deze groepsvoorstelling te herschrijven naar een duet komt 
zowel het muzikale als het narratieve aspect op de voorgrond te staan. Expressieve crescendo’s en diminu-
endo’s gidsen ons door de dramatische gebeurtenissen, een voortdurend stroom aan emoties weerklinkt. 
Een schaamteloos romantisch liefdesverhaal, in het donkere licht van een Verklärte Nacht.

In 1983 richtte De Keersmaeker in Brussel het dansgezelschap Rosas op, tijdens de creatie van de voorstel-
ling ‘Rosas danst Rosas’. Sindsdien berust haar choreografi sch werk op een nauwgezette verkenning van de 
band tussen dans en muziek.
Met Rosas creëerde ze een omvangrijk oeuvre dat gebruikmaakt van muzikale structuren en partituren 
uit verschillende tijdperken, van oude muziek tot hedendaagse composities en popmuziek. Haar choreo-
grafi eën ontlenen ook vormelijke principes aan de geometrie, wiskundige schema’s, de natuur en sociale 
structuren, resulterend in een unieke kijk op de beweging van het lichaam in tijd en ruimte. 

BEELD UIT DE VOORSTELLING ROSAS ‘VERKLÄRTE NACHT’
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HET ACHTERHUIS

Schuilplaats van Anne Frank

Eén van de beroemdste dagboekschrijvers van de twintigste eeuw is een jong joods meisje dat Anne Frank 
heette. In 1933 verliet Anne met haar familie nazi Duitsland. In Amsterdam vond haar vader Otto Frank 
een geschikte plaats aan de Prinsengracht nr.263 om zijn bedrijf in specerijen en voedingswaren verder te 
zetten. Aan het rustige leven komt een einde met de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940. 

Wanneer midden 1942 de Duitse bezetter begint met de massale deportatie van Nederlandse Joden, aar-
zelt Otto Frank geen moment en besluit hij om met zijn gezin en met de bevriende familie Van Pels onder 
te duiken in het achterhuis van zijn bedrijf aan de Prinsengracht. In het voorhuis waren de kantoren en ma-
gazijnen gevestigd. Maar zoals bij vele grachtenhuizen was er ook een achterhuis dat leeg stond. In allerijl 
worden de kamers ingericht als woon- of slaapkamer. De deur naar het achterhuis werd verborgen achter 
een grote boekenkast. Er golden speciale regels in het achterhuis waaraan iedereen zich strikt moest hou-
den. Zo mocht er overdag geen geluid worden gemaakt of geen gebruik gemaakt worden van het toilet 
omdat dit de bedienden die in het kantoor of magazijn werkten zou kunnen alarmeren. Bijna twee jaar lang 
zal Anne hier opgesloten zitten zonder ooit een stap buiten te zetten. Hier schrijft ze ook in haar dagboek 
dat ze Kitty noemt. Eerst schrijft ze nog over haar vriendinnen die ze mist, over alledaagse voorvallen, over 
haar stiekeme verliefdheid op Peter van Pels en over de spanningen in het achterhuis. Maar gaandeweg 
komt de ernstige Anne aan de oppervlakte die zich afvraagt hoe de druk van de omstandigheden haar groei 
als jonge vrouw gaat beïnvloeden. 

ANNE FRANKMAQUETTE  VAN HET HUIS

	  

DAG 4 - DONDERDAG 27 OKTOBER 2016

Voormiddag: vertrek naar het Anne Frank huis
Rembrandthuis
Middagpauze: 
Groep 2 vrije lunch en zelfstandig naar Stedelijk Museum
Groep 1 samen met begeleiding naar Stedelijk Museum
Namiddag: Bezoek aan het Stedelijk Museum
Avond: avondmaal in de stad
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36 In het achterhuis zijn de ruimtelijke grenzen extreem scherp afgebakend. De opgroeiende Anne Frank 

heeft nagenoeg geen bewegingsruimte, ze moet zichzelf vinden, uitproberen, corrigeren onder het alziend 
oog van een ploeg volwassenen. Als een opgroeiende tiener reageert ze aanvankelijk met veel drama en 
pathos op door volwassenen opgelegde beperkingen. Ze is kritisch tegenover haar omgeving, hoe beperkt 
die ook is. Tegelijk is ze zich bewust van haar ontluikende persoonlijkheid. En op de achtergrond klinkt altijd 
het onheilspellende gedonder mee van het  grote drama dat zich buiten afspeelt. 

De kracht van haar dagboek zit in de eigengereide mengeling van levenslust en eerlijkheid. Soms neemt ze 
de wijsheden van de volwassenen gretig aan, soms wijst ze alle goede raad bits af. Ogenblikken van grote 
zelfgenoegzaamheid omdat ze zichzelf heeft uitgevonden, worden gevolgd door het soms verpletterende 
inzicht dat ze er nog niet is. Alweer niet is: “Het is heel goed dat ik eens uit mijn onbereikbare hoogte neer-
gehaald ben, dat mijn trots eens een beetje geknakt is, want ik was weer veel te ingenomen met mezelf”. 
(06.05.44). Haar vermogen om te relativeren en om met beide voeten op de grond te komen, is fenomenaal. 
Steeds weer blijkt dat binnen die beperkte ruimte haar hoofd de enige plek is die ontsnapping biedt en in 
dit hoofd borrelt en bruist het, daar worden ontsnappingen op het getouw gezet, worden grote ideeën 
en gevoelens geproefd. Fysiek weliswaar opgesloten, laat Anne haar leven in haar hoofd onvermoeibaar 
verder openbloeien.
Voortgedreven door het talent om gedachten en gevoelens trefzeker in woorden te vatten, begint Anne te 
dromen van een carrière als schrijfster. Ze  koestert de ambitie om van haar dagboek een roman te maken, 
getiteld   “ Het Achterhuis “. 

Maar Anne zal geen zestien jaar oud worden. Op 4 augustus 1944 worden de bewoners van het achterhuis 
verraden – tot op vandaag weten we niet wie de verrader was - en via Westerbork gedeporteerd naar Aus-
chwitz . Anne komt uiteindelijk terecht in Bergen Belsen. In dit concentratiekamp sterft ze helemaal alleen 
in maart 1945 aan tyfus. Op 15 april 1945 zullen Britse troepen het concentratiekamp bevrijden. Haar va-
der Otto is de enige van de onderduikers die de oorlog heeft overleefd. Hij keert terug naar Amsterdam en 
leert van Hollandse vrienden die het achterhuis hebben opgeruimd van het bestaan van Anne’s dagboek. 
De eerste druk van het dagboek verscheen in 1947. Vele drukken volgen, via vertalingen maakt de hele we-
reld kennis met Anne Frank. Postuum werd ze de schrijfster die ze ooit droomde te worden. Later volgden 
er toneelstukken en films. In 1960 werd het achterhuis opengesteld als museum. Otto drong erop aan dat 
het leeg zou blijven, zoals het na de inval was achtergelaten door de nazi’s die bijna alle meubels hadden 
geroofd. Het huis aan de Prinsengracht 263 is nu bezit van de Anne Frank Stichting. Ze wil van het huis 
meer maken dan alleen maar een herdenkingsplaats. Het moet een “centrum van activiteit worden waar de 
jeugd van de wereld wordt aangespoord om in de geest van Anne voor de mensen en de vrede te werken.” 

DAGBOEK VAN ANNE FRANK
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37Dinsdag, 1 augustus 1944 

Lieve Kitty,

‘ Een bundeltje tegenspraak ‘ is de laatste zin van m’n vorige brief en de eerste van mijn huidige. 
‘Een bundeltje tegenspraak ‘, kun jij me precies uitleggen wat dat is? Wat betekent tegenspraak? 
Zoals zovele woorden heeft het twee betekenissen, tegenspraak van buiten en tegenspraak van 
binnen. Het eerste is het gewone niet neerleggen bij andermans meningen, het zelf beter weten, 
het laatste woord hebben, enfi n alles onaangename eigenschappen waarvoor ik bekend sta, het 
tweede, daar sta ik niet om bekend, dat is mijn eigen geheim. 
Ik heb je al eens meer verteld, dat m’n ziel als het ware in tweeën gesplitst is. De ene kant herbergt 
m’n uitgelaten vrolijkheid, spotternijen om alles, levenslustigheid en vooral het opvatten van de 
lichte kant van alles. Daaronder versta ik niets ergs te vinden aan fl irterijen, een zoen, een om-
helzing, een onnette mop. Deze kant zit meestal op de loer en verdringt de andere, die veel mooier, 
reiner en dieper is. Niet waar, de mooie zijde van Anne, die kent niemand en daarom kunnen 
me ook zo weinig mensen lijden. Zeker, ik ben een amusante clown voor één middag, dan heeft 
iedereen voor een maand weer genoeg van me. Eigenlijk precies hetzelfde wat een liefdesfi lm voor 
diepdenkende mensen is, eenvoudig een afl eiding, vermaak voor één keer, iets om gauw te verge-
ten, niet slecht maar nog minder goed. Het is heel naar voor me je dit te moeten vertellen, maar 
waarom zou ik het niet doen, als ik toch weet dat het de waarheid is? M’n lichtere, oppervlakkige 
kant zal de diepere altijd te vlug af zijn en daarom steeds overwinnen. Je kunt je niet voorstellen 
hoe vaak ik al niet geprobeerd heb, deze Anne, die maar de helft is van alles wat Anne heet, weg te 
duwen, om te slaan, te verbergen, het gaat niet en ik weet ook hoezo het niet kan.
Ik ben erg bang dat allen die me kennen zoals ik altijd ben, zullen ontdekken dat ik een andere 
kant heb, een mooiere en betere kant. Ik ben bang dat ze met me zullen spotten, me belachelijk, 
sentimenteel vinden, me niet ernstig nemen. Ik ben gewend niet ernstig genomen te worden, maar 
alleen de ‘lichte’ Anne is het gewend en kan het verdragen, de ‘zwaardere’ is daarvoor te zwak. Als 
ik werkelijk eens een kwartier de goede Anne met geweld in ’t voetlicht geplaatst heb, dan trekt ze 
zich als een kruidje-roer-me-niet samen zodra ze moet spreken, laat Anne no 1 aan het woord en 
is, voor ik het weet, verdwenen. 
In gezelschap is de lieve Anne dus nog nooit, nog niet één keer te voorschijn gekomen, maar in het 
alleen-zijn voert zij haast altijd de boventoon. Ik weet precies hoe ik zou willen zijn, hoe ik ook 
ben... van binnen, maar helaas, ik ben het enkel voor mezelf. En dat is misschien, neen, heel zeker 
de reden waarom ik mezelf een gelukkige binnennatuur noem en andere mensen me een gelukkige 
buitennatuur vinden. Van binnen wijst de reine Anne me de weg, van buiten ben ik niets dan een 
van uitgelatenheid zich losrukkend geitje.
Zoals ik al zei, ik voel alles anders aan dan ik het uitspreek en daardoor heb ik de naam van jon-
gensnaloopster, fl irster, wijsneus en romannetjesleester gekregen. De vrolijke Anne lacht erom, 
geeft een brutaal wederantwoord, trekt haar schouders onverschillig op, doet of het haar niets 
kan schelen, maar o nee, precies het omgekeerde reageert de stille Anne. Als ik helemaal eerlijk 
ben, dan wil ik je wel bekennen dat het me wel deert, dat ik onnoemlijk veel moeite doe anders te 
worden, maar dat ik telkens weer tegen sterkere legers vecht.

Het snikt in me: Zie je wel, dat is er van je terechtgekomen, slechte meningen, spottende en ver-
stoorde gezichten, mensen die je antipathiek vinden, en dat alles alleen omdat je niet naar de 
goede raad van je eigen goede helft luistert. Ach, ik zou wel willen luisteren, maar het gaat niet, 
als ik stil en ernstig ben, denkt iedereen dat het een nieuwe komedie is, en dan moet ik me wel 
met een grapje eruit redden, nog niet eens over m’n eigen familie gesproken, die beslist denkt dat 
ik ziek ben, me hoofdpijnpillen en kalmeertabletten laat slikken, m’n hals en voorhoofd voelt of 
ik koorts heb, naar m’n ontlasting vraagt en m’n slechte bui bekritiseert, dat houd ik niet vol, als 
er zo op me gelet wordt, dan word ik eerst snibbig, dan verdrietig en ten slotte draai ik m’n hart 
weer om, draai het slechte naar buiten, het goede naar binnen en zoek aldoor naar een middel om 
te worden, zoals ik zo erg graag zou willen zijn en zoals ik zou kunnen zijn, als... er geen andere 
mensen in de wereld zouden wonen.

Je Anne M. Frank”
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REMBRANDTHUIS

Het huis waar Rembrandt tussen 1639 en 1658 heeft gewoond is kennen we nu als “Museum het Rem-
brandthuis”. Tussen 1606 en 1607 is dit pand gebouwd in wat toen de Sint-Anthonisbreestraat heette. De 
naam Jodenbreestraat is van later datum. Het huis is neergezet op twee erven in het oostelijk deel van de 
stad. In die nieuwbouwwijk vestigden zich vele rijke kooplieden en kunstenaars. Op een vogelvluchtkaart 
uit 1625 is het pand goed te zien. Het is een fors woonhuis met een trapgevel en twee verdiepingen. Om-
streeks 1627-1628 is het huis ingrijpend verbouwd. Het kreeg een nieuwe voorgevel, een voor die dagen 
hoogst moderne lijstgevel met een driehoekig fronton. Bovendien kreeg het huis er een verdieping bij. De 
verbouwing is waarschijnlijk verricht onder toezicht van Jacob van Campen, die later naam zou maken als 
de architect van het Amsterdamse stadhuis (het huidige Paleis op de Dam).

1639-1658

In 1639 tekende Rembrandt een contract waarin de betaling voor de koop van het huis in de Breestraat 
was geregeld. De koopsom bedroeg dertienduizend gulden, een groot bedrag, dat Rembrandt niet ineens 
op tafel kon leggen. Hij mocht echter in termijnen afbetalen. Rembrandt had in die jaren zijn naam als kun-
stenaar gevestigd. In hetzelfde jaar waarin hij het huis kocht, kreeg hij de prestigieuze opdracht voor de 
Nachtwacht. Maar ondanks zijn hoge inkomsten kon - of wilde - Rembrandt de hypotheek niet aflossen. 
Dat zou hem uiteindelijk in financiële problemen brengen. Tussen 1652 en 1656 ondernam Rembrandt ver-
woede pogingen om aan geld te komen en daarmee zijn schuld te voldoen. Hij slaagde daar niet in, waarop 
zijn faillissement volgde. In 1656 werden Rembrandts bezittingen ten behoeve van zijn schuldeisers geïn-
ventariseerd en werd tot verkoop van zijn inboedel en collectie overgegaan. Het huis kwam in 1658 ter vei-
ling en bracht ruim elfduizend gulden op. Rembrandt verhuisde naar een klein huurhuis op de Rozengracht, 
waar hij tot zijn dood in 1669 zou blijven wonen.

1658-1911  

Het voormalige huis van Rembrandt is in de jaren 1660-62 opgevijzeld en in tweeën gesplitst. Het zou tot 
het eind van de negentiende eeuw als woonhuis voor verschillende gezinnen dienst doen. In die tijd is het 
huis nog enkele malen verbouwd en de staat ervan verslechterde met de tijd. Het huis zou misschien ge-
sloopt zijn als het niet zo’n beroemde bewoner had gehad. Naar aanleiding van de Rembrandt-tentoonstel-
ling van 1906 werd actie ondernomen. De gemeente Amsterdam kocht het bouwvallige pand aan en droeg 
het niet lang daarna over aan de in 1907 opgerichte Stichting Rembrandthuis. Het bestuur van de stichting 
wilde Rembrandts voormalige huis zo veel mogelijk terugbrengen in de toestand zoals die rond het midden 
van de zeventiende eeuw was geweest. De beoogde reconstructie vond echter geen doorgang. Het bestuur 

ZELFPORTRET-ETSWOONHUIS-HISTORISCH BEELD
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39koos voor een eigentijdse vorm zonder historische referenties. Het Rembrandthuis kreeg de bestemming 
van prentenkabinet. De ingrijpende restauratie vond plaats onder leiding van de architect K.P.C. de Bazel. 
De restauratie van het huis was in 1911 gereed, waarna koningin Wilhelmina het museum opende.

1911-heden  

In de beginjaren van het museum groeide de collectie etsen gestaag door schenkingen en aankopen. Op 
gezette tijden vonden tijdelijke tentoonstellingen plaats, maar aan de inrichting van het huis veranderde 
weinig. In de jaren negentig van de twintigste eeuw deden zich belangrijke ontwikkelingen voor. Het stich-
tingsbestuur slaagde erin het aangrenzende perceel te verwerven, waar een uitbreiding van het museum 
werd gerealiseerd. De nieuwbouw en het interieur zijn ontworpen door Peter Sas. Het ontwerp van de 
voorgevel is van de hand van de architecten Moshe Zwarts en Rein Jansma. De nieuwe vleugel is op 7 mei 
1998 geopend. In de nieuwe vleugel bevinden zich twee tentoonstellingszalen, het secretariaat, kantoren 
en de bibliotheek met het Rembrandt Informatie Centrum. Met de totstandkoming van de nieuwe vleugel 
kon het oude plan om Rembrandts voormalige huis zo veel mogelijk in oude staat terug te brengen, gestalte 
krijgen. De reconstructie is niet zonder slag of stoot verlopen. Voor- en tegenstanders van de plannen voer-
den een principiële discussie over de ethiek van de restauratie van historische panden. Nadat de directie 
van het Rembrandthuis het groene licht kreeg, is men zorgvuldig te werk gegaan. Om de plannen voor res-
tauratie zo goed mogelijk aan te pakken werd een restauratieteam samengesteld. Het stond onder leiding 
van de bouwhistoricus Henk Zantkuijl, deskundige op het terrein van het zeventiende-eeuwse woonhuis. 
Aan de basis van het plan lag de gedurende lange tijd opgedane historische kennis. Bovendien was er gron-
dig bronnenonderzoek gedaan. Van belang zijn de inventarissen van het huis geweest: de inventaris uit 
1626 van de eerste bewoner van het huis en in het bijzonder de inventaris die in 1656 is opgesteld naar 
aanleiding van Rembrandts faillissement. Op grond van laatstgenoemde bron valt op te maken hoe het huis 
in die jaren was ingedeeld en hoe Rembrandt de afzonderlijke vertrekken had gebruikt. Aanvullende gege-
vens boden enkele van Rembrandts tekeningen en etsen. De bouwtekeningen voor de restauratie zijn in 
overleg met Zantkuijl gemaakt door de architect Maarten Neerincx. Het werk is door de firma’s Kneppers 
en Midreth uitgevoerd. De restauratie is in 1999 voltooid.

Rembrandts leven en werk

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 – Amsterdam, 4 oktober 1669) wordt beschouwd 
als een van de belangrijkste Hollandse meesters van de 17e eeuw. Rembrandt vervaardigde in totaal onge-
veer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen. Zijn opmerkelijke beheer-
sing van het spel met licht en donker, waarbij hij vaak scherpe contrasten (clair-obscur) neerzette om zo de 
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toeschouwer de voorstelling binnen te leiden, leidde tot levendige scènes vol dramatiek. Al op jonge leeftijd 
genoot Rembrandt veel succes als portretschilder, maar zijn latere leven werd gekenmerkt door persoon-
lijke tegenslagen en fi nanciële problemen. Desondanks was er gedurende zijn hele leven veel vraag naar 
zijn werk en behield hij zijn goede reputatie als kunstenaar. Hij gaf meer dan twintig jaar lang les aan vele 
belangrijke Nederlandse schilders.  Rembrandt beschouwde zichzelf vooral als een historie- en portret-
schilder. Zijn honderd geschilderde en twintig geëtste zelfportretten geven een opmerkelijk scherp beeld 
van zijn uiterlijk en zijn gevoelens. Behalve zijn vrouw Saskia van Uylenburgh, en zijn zoon Titus van Rijn 
zijn ook zijn latere geliefden, Geertje Dircx en Hendrickje Stoffels, nadrukkelijk in zijn schilderijen aanwe-
zig en hebben gefungeerd als model voor bijbelse, mythologische of historische fi guren.
 

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Het Stedelijk Museum opende zijn deuren in 1895. Het was een stil, beschaafd museum voor de Amster-
damse burgerij in een tijd dat er van iets roerigs als moderne kunst geen sprake was. 

Willem Sandberg

In 1938 trad de grafi sch vormgever Willem Sandberg als conservator in dienst bij het Stedelijk Museum. 
Naast een actief en spraakmakend tentoonstellingsprogramma begon Sandberg met het verzamelen van 
werk van Cobra-kunstenaars zoals bijvoorbeeld Karel Appel en groeiden de collecties Duits en Nederlands 
Expressionisme. Daarnaast kocht Sandberg talloze schilderijen en beelden aan van ‘klassieke’ modernen. 
Onder zijn directoraat kregen fotografi e, toegepaste kunst, industriële en grafi sche vormgeving een se-
rieuze plaats in het aankoopbeleid. Onder Sandbergs leiding ontwikkelde het SM zich na WO II tot een 
internationaal vermaard centrum voor moderne kunst. Sandberg stond al vroeg open voor het experiment 
van de Cobra-beweging  en voerde - net als het Museum of Modern Art in New York - een verzamel- en 
tentoonstellingsbeleid waarin ook industriële vormgeving, fotografi e en grafi sche vormgeving aan bod 
kwamen. 

Protest en vernieuwing

De vernieuwingen van Sandberg, die directeur was van 1945 tot 1963, vonden niet zonder protest ingang . 
De Amsterdamse burgerij wilde haar voorname protserige kunsttempel niet zomaar laten ‘moderniseren’. 
Sandberg had heel duidelijke plannen met zijn museum en hij zorgde ervoor dat ze uitgevoerd werden. In 
1938 liet Sandberg de ruimtes binnen wit verven, waardoor ‘white cube’-expositiezalen ontstonden. Dat 
mocht niet maar hij liet het toch doen tijdens een vakantie toen het museum gesloten was. Iedereen naar 

 KAREL APPEL SCHILDERT DE ‘APPELBAR’ IN 1951 VERNIEUWDE STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM “DE BADKUIP”
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huis? Pottenkijkers weg? Potjes verf open doen en schilderen maar. Witte tentoonstellingsruimtes werden 
vanaf dan toonaangevend om moderne kunst in ten toon te stellen.
Hij maakte naam door allerhande vernieuwingen die hij doorvoerde in de destijds vaak nog zo traditionele 
museumwereld. Hij voorzag het statige gebouw van een restaurant, opende er een bibliotheek waar men-
sen zich in de materie konden verdiepen, maakte kindereducatie tot een vast gegeven en ontplooide een 
ongekende tentoonstellingsdynamiek. Tegenkanting kreeg hij zeker. 

De Cobrakunstenaar Karel Appel maakte in 1949 een grote muurschildering voor de koffi ekamer van de 
ambtenaren van het Amsterdamse stadhuis. Er was fel protest tegen deze schildering. De ambtenaren wil-
den de muurschildering weg want het stoorde hen geweldig bij het eten. Het schilderij werd beschadigd en 
uiteindelijk kleefde men er behangpapier over (‘weggetengeld’). Karel Appel vertrok woedend naar Parijs. 
Sandberg zorgde ervoor dat Appel een tweede kans kreeg in het Stedelijk Museum. In 1951 mocht hij een 
wandschildering maken voor de bar van het Stedelijk Museum . De ‘appelbar’ is sedertdien één van de trek-
pleisters van het museum. 

Wat Sandberg doet, als hij in september 1945 directeur van het Stedelijk Museum wordt, is niet meer en 
niet minder dan het museum openstellen voor de kunstenaars van zijn eigen tijd, de kunstenaars die net 
als hij aan het zoeken zijn en blijven zoeken, die bereid zijn zich te blijven ontwikkelen en daarmee de ont-
wikkeling van de kunst vooruit helpen. Daar wil hij een publiek voor vinden. Dit leidde soms tot  rellen, 
schandalen en ruzies, maar evengoed tot museumlessen voor jonge kinderen en door een vrolijke, levende, 
heldere, stimulerende sfeer. Daarmee schept hij een museum waar mensen niet verplicht naartoe gaan, 
maar waar ze graag willen zijn en zich gelukkig kunnen voelen. Niet een loodzware, prestigieuze kunst-
tempel, maar een lichtvoetig en vriendelijk kunstencentrum. Niet voor niets zal Sandberg later als lid van 
de jury een van de grote voorvechters zijn van het geliefde en inspirerende Centre Beaubourg in Parijs. 

De grafi sche identiteit van het Stedelijk Museum Amsterdam

Sandberg had als grafi sch ontwerper snel door dat de grafi sche identiteit (logo, drukwerk, affi ches, boek-
uitgaven) heel erg belangrijk is voor een museum dat eigentijds wil zijn. De kwaliteit geleverd door de op-
gerichte reproductieafdeling werd toonaangevend in de museumwereld. Sandberg ontwierp aanvankelijk 
zelf het museumdrukwerk (catalogi, affi ches, uitnodigingen), en ontwikkelde zich zo tot een van de belang-
rijkste Nederlandse grafi sch ontwerpers. 

Vanaf 1964 was Wim Crouwel (1928) verantwoordelijk voor het ontwerp van de affi ches, catalogi en 
tentoonstellingen van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij wordt een van Nederlands beroemdste 
grafi sch ontwerpers, ook dankzij een postzegelontwerp. Hij gaf les aan verschillende scholen, leidde een 
ontwerpbureau en werd zelfs directeur van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Bij Wim 

WILLEM SANDBERG AAN HET WERK IN 1960 KAREL APPEL SCHILDERT DE ‘APPELBAR’ IN 1951
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Crouwel is alleen maar sprake van een logisch rationele én structurele aanpak. Zijn weinig speelse letters 
zijn ontdaan van alle mogelijke overtolligheden. Het zijn de meest meedogenloos uitgeklede, zakelijke let-
terontwerpen die Nederland ooit gekend heeft (op postzegels). Bij Crouwel stond/staat het functionalisme 
bijzonder hoog aangeschreven. 

Het nieuwe logo van het Stedelijk Museum in 2012

In 2012 heropent het Stedelijk zijn deuren na een verregaande renovatie en verbouwing. Bij deze ‘herge-
boorte’ hoort ook een nieuw logo. Omdat de huisstijl (grafi sche identiteit) van het Stedelijk Museum zo een 
grote reputatie heeft, waren de verwachtingen erg hoog gespannen. In de internationale wereld van het 
grafi sch ontwerp keek men er erg naar uit. Het nieuwe logo werd ontworpen door het duo Meuvis &Van 
Deurzen. De meningen over dit ontwerp waren erg verdeeld. 
                   

6BEVO goes Dutch!

6 BEVO bestudeerde tijdens de les Kunstinitiatie het werk van Nederlandse grafi sch ontwerpers zoals 
Piet Zwart, Willem Sandberg, Wim Crouwel en Meuvis & Van Deurzen. Hun conclusie was dat het grafi sch 
ontwerp in Nederland sterk beïnvloed is door het functionalisme, een stijl in de beeldende kunst die ont-
staat in de jaren 30 van de 20ste eeuw. Men gebruikt hierin weinig afbeeldingen, werkt met geometrisch 
opgebouwde composities, gebruikt veel schreefl oze kapitaalletters en geeft de voorkeur aan een sober 
kleurgebruik (hoofdkleuren, zwart, wit en grijstinten). 
Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag en maakten hun ontwerpen voor dit reisboekje. De Neder-
landse invloed zou zichtbaar moeten zijn!

HET LETTERTYPE NEW APHABET ONTWORPEN DOOR CROUWEL IN 1967 EN POSTZEGELONTWERP UIT 1976
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HET LETTERTYPE NEW APHABET ONTWORPEN DOOR CROUWEL IN 1967 EN POSTZEGELONTWERP UIT 1976
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4 De vernieuwing van het Stedelijk Museum door architect Mels Crouwels in 2012

Exterieur
De nieuwe witte vleugel van het Stedelijk Museum, ook wel ‘de badkuip’ genoemd, biedt ruimte aan het 
auditorium en de tentoonstellingsruimten op de eerste verdieping, met boven de luifel de kantoren van 
het museum. De begane grond, waar zich de entree, museumwinkel en restaurant bevinden, is voor-
zien van een glazen buitenwand. Onder de uitstekende luifel van de nieuwbouw worden bezoekers 
beschermd tegen slechte weersomstandigheden en kunnen activiteiten worden georganiseerd.

Interieur
Nadat bezoekers de entree gepasseerd zijn, hebben zij de keuze om direct het historische gebouw te 
betreden, of met de trap richting de tentoonstellingsruimtes in de nieuwbouw te gaan. De kelder biedt 
de grootste tentoonstellingszaal van Amsterdam, die zonder daglicht geschikt is voor vele vormen van 
hedendaagse kunst. De overige museumzalen bevinden zich op de tweede verdieping van de nieuw-
bouw. Om bezoekers de mogelijkheid te geven zonder afl eiding van de tentoonstellingen te genieten, 
gaat de roltrap direct van de kelder naar de tweede verdieping.

Gevel materiaal
Het gladde, witte oppervlak van de nieuwbouw is gemaakt van 271 panelen van een nieuw compositie-
materiaal, met als belangrijkste ingrediënt Twaron®vezels. Twaron, een synthetische vezel, is extreem 
licht en is vijf keer sterker dan staal. Het behoudt zijn vorm en kracht ondanks variërende weercondi-
ties en is hittebestendig. Twaron wordt doorgaans gebruikt  in de scheepvaart, luchtvaart en ruimte-
industrie en voor sportmaterialen zoals tennisrackets en hockeysticks.

Relatie tot het historische gebouw uit 1895
Ondanks het feit dat het nieuwe gebouw overduidelijk een ander uiterlijk heeft dan het oude, past 
het bij de omvang van het gebouw uit 1895 en bestaat er een directe, naadloze overgang tussen de 
gebouwen op elke verdieping. Voor architect Mels Crouwel (zoon van Wim Crouwel)is het Stedelijk 
Museum van Willem Sandberg, de directeur die het Stedelijk Museum internationaal op de kaart zette, 
het uitgangspunt geweest voor het nieuwe gebouw. “Sandberg heeft het interieur ontdaan van alle de-
coratie en heeft de muren wit geverfd, waardoor hij een neutrale achtergrond voor de kunst creëerde. 
Ons plan voor de buitenkant is gebaseerd op de overgebleven architectuur uit de 19e eeuw, met als 
toevoeging 21-eeuwse technologie, en alles is in Sandbergs kleur wit geverfd.”

HET NIEUWE LOGO DOOR MEUVIS & VAN DEURZEN EN BEWEGWIJZERING IN HET MUSEUM, 2012
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5  Tijdelijke tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam (1 okt 2016 - 5 mrt 2017)

Jean Tinguely Machinespektakel

Jean Tinguely staat bekend om zijn speelse, stoere machinekunst en explosieve performances. Alles 
moest anders, alles moest in beweging. Precies 25 jaar na zijn dood presenteert het Stedelijk het retro-
spectief Machinespektakel: de grootste tentoonstelling van deze kunstenaar ooit in Nederland.
De Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925–1991) speelde in de jaren vijftig een grote rol in de 
ontwikkeling van de kinetische kunst. Dit overzicht toont meer dan honderd, merendeels werkende 
machinesculpturen, fi lms, foto’s, tekeningen en archiefmateriaal. Op chronologische en thematische 
wijze worden Tinguely’s artistieke ontwikkeling en motieven zichtbaar gemaakt; zoals zijn voorliefde 
voor absurd spel en zijn fascinatie voor destructie en vergankelijkheid.

Te zien zijn de vroege draadsculpturen en reliëfs waarmee hij de abstracte schilderijen van kunste-
naars als Malevich, Miró en Klee nabootst en verandert door ze in beweging te zetten; de interactieve 
tekenmachines en wild dansende installaties van schroot, afval en gebruikte kledingstukken; en zijn 
strakke, militaristisch aandoende zwarte sculpturen.

Kinethische kunst
Het werk van tinguely kan gerekend worden tot de kinethische kunst. Deze term is afgeleid van het 
Griekse woord kinesis, wat beweging betekent. In de kinetische kunst wordt met bewegende objecten 
gewerkt. De kinetische kunst werkt met natuurkrachten zoals wind en water, met mechanische krach-
ten zoals motoren of magneten, of met krachten die door de mens zelf worden ingebracht.

Luidruchtig & spectaculair
De tentoonstelling besteedt veel aandacht aan Tinguely’s zelfdestructieve performances. De enor-
me installaties die Tinguely tussen 1960-1970 maakte (Homage to New York, Etude pour une fi n du 
monde No. 1, Study for an End of the World No. 2 en La Vittoria) hadden als doel zichzelf luidruchtig 
en spectaculair te vernietigen. Daarnaast worden de tentoonstellingen Bewogen Beweging (1961) 
en Dylaby (1962) die Tinguely in het Stedelijk Museum heeft georganiseerd belicht, net als zijn latere 
enorme sculpturen, HON – en katedral (1966), Crocrodrome (1977) en het spectaculaire Le Cyclop 
(1969–1994), dat buiten Parijs nog steeds te bezoeken is.

Primeur
Als sluitstuk van de tentoonstelling, en een Nederlandse primeur, wordt Tinguely’s monumentale Men-
gele-Totentanz (1986) gepresenteerd: een duistere installatie met schaduwspel, die Tinguely maakte 
naar aanleiding van een verwoestende brand waarvan hij ooggetuige was. Het werk is opgebouwd uit 

JEAN TINGUELY, GISMO, 1960HET NIEUWE LOGO DOOR MEUVIS & VAN DEURZEN EN BEWEGWIJZERING IN HET MUSEUM, 2012
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6 overblijfselen van de brand: verkoolde balken, landbouwmachines (van de fi rma Mengele) en dierens-

keletten. Het resultaat is een gigantische memento mori, die ook verwijst naar de concentratiekampen 
van de Nazi’s. De bewegingen en hoge schelle geluiden zorgen voor een sacrale en macabere sfeer.

Spel, interactie en spektakel!
Voor Jean Tinguely was zijn werk een verzet tegen de conventionele statische kunst(wereld); hij wilde 
spel en experiment voorop zetten. Voor hem hoefde de bezoeker niet meer in een steriele witte ruimte 
op afstand naar een verstild schilderij te kijken. Met zijn kinetische kunst zette hij zowel de kunst als 
de kunstgeschiedenis in beweging en verkende hij de grenzen tussen kunst en leven. Met zijn do-it-
yourself tekenmachines bekritiseerde Tinguely de rol van de kunstenaar en de elitaire positie van 
kunst in de samenleving. Hij verwierp de uniciteit van ‘de hand van de kunstenaar’ door bezoekers zelf 
werken in elkaar te laten zetten

Samenwerkingen met andere kunstenaars
Samenwerking stond centraal in zijn loopbaan: met kunstenaars als Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle 
(ook zijn echtgenote), Yves Klein, het ZERO-netwerk, maar ook met museumdirecteuren als Pontus 
Hultén, Willem Sandberg en Paul Wember. Tinguely speelde een belangrijke rol in deze netwerken, 
als leider, inspirator, en verbinder. Zijn charismatische, stoere persoonlijkheid en het eclatante succes 
waarmee hij zijn werk (en zichzelf) in de openbare ruimte presenteerde, droegen daar in belangrijke 
mate aan bij.

 TENTOONSTELLINGSRUIMTE DE PONT

DAG 5 - VRIJDAG 28 OKTOBER 2016

Ontruimen van de kamers, bus laden en vertrekken
Bezoek aan museum De Pont in Tilburg
Tijdelijke tentoonstellingen: David Claerbout, Mark wallinger, 
Tim Breukers & Andreas Arndt, Callum Innes
Groep 1 gidsing vaste collectie
Groep 2 gidsing vaste collectie
Lunchpauze
Vertrek naar en vermoedelijke aankomst in Aarschot...
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7 DE PONT – TILBURG

Ontstaan

In september 1922 opende De Pont, museum voor hedendaagse kunst, zijn deuren. De Pont is vernoemd 
naar jurist en zakenmaken Jan de Pont. Uit zijn nalatenschap is in 1988 een stichting ‘ter stimulering van 
de hedendaagse kunst” opgericht. Dankzij deze schenking is het museum onafhankelijk van overheidssub-
sidies of sponsoring. 

Het museum is gevestigd in een voormalige wolspinnerij. Deze is door het Amsterdamse bureau Benthem-
Crouwel Architekten verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse kunst optimaal tot haar recht kan ko-
men. De monumentale oude fabriek met de grote, lichte zaal en de intieme ‘wolhokken’ vormt een prach-
tige omgeving voor de vele kunstwerken. 

Collectie

Bij de opening bestond de collectie uit een tiental werken van slechts drie kunstenaars. Hieruit is al meteen 
de visie van De Pont af te leiden. Ze streven ernaar om in de diepte te verzamelen in plaats van in de breed-
te. Het doel is om van elke kunstenaar in de verzameling minstens één ‘sleutelwerk’ te verwerven dat de 
essentie van die kunstenaar representeert. Hierdoor groeit de verzameling eerder traag. Op dit moment 
bestaat ze uit ruim 700 werken van ongeveer 75 kunstenaars, waaronder Berlinde De Buyckere, Thierry 
De Cordier, Luc Tuymans, Ai Weiwei … 
Per jaar worden een drietal grote tentoonstellingen georganiseerd, waarbij één kunstenaar of een thema 
verder uitgediept worden. Naast de grote tentoonstellingen  worden er ook nog kleinere solo-exposities 
georganiseerd die niet onmiddellijk verband houden met de verzameling.

David Claerbout – Future (3/09/’16 – 29/01/’17)

De nieuwe tentoonstelling van Claerbout is de eerste in de nieuwbouw van het museum. FUTURE lijkt bij 
de feestelijke gelegenheid een toepasselijke titel, maar blijkt bij nader inzien nogal dubbelzinnig. Een van de 
meest recente videowerken op de tentoonstelling, Olympia (The real time disintegration into ruins of the 
Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years), brengt het verval in beeld van het historisch 
beladen gebouw waar in 1936 de Olympische Spelen werden gehouden. 
Voor het eerst in Europa toont Claerbout zijn video-installaties in combinatie met de tekeningen die het 
maanden- of soms zelfs jarenlange proces van de totstandkoming van de videofilms begeleiden en onder-
steunen. 
De Pont bezit naast videowerken ook een mooie serie tekeningen van hem. Hij is een begenadigd tekenaar 

DAVID CLAERBOUT - OIL WORK
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5die zijn gedachten snel op papier kan zetten. Zo houdt hij greep op het ingewikkelde ontstaansproces waar-
bij talloze medewerkers betrokken zijn. Deze functie van het tekenen verschilt in wezen niet van de schets 
of voorstudie die een traditionele schilder gebruikt om zijn ideeën vast te leggen. Naast moderne compu-
tertechnologie moet je ook traditionele vakken als tekenen, schilderen, beeldhouwen en cinematografie 
beheersen. Met als resultaat, tot Claerbouts eigen verbazing, een ‘conservatief’ schilderkunstig realisme.

Mark Wallinger – Race, Class, Seks  (t.e.m. 22/01/’17)

In De Pont zijn regelmatig bijzondere bruiklenen te zien. Het zijn meestal ‘tegenprestaties’ voor een be-
langrijk bruikleen uit onze eigen collectie. Het nieuwste bruikleen, dat tot januari 2017 te zien zal zijn, komt 
uit een particuliere collectie. Het bestaat uit vier grote schilderijen (elk 230 x 300 cm), levensgrote afbeel-
dingen van racepaarden, helemaal in de Engelse traditie van dierschilderijen (maar ook weer net niet). De 
reeks maakte ooit deel uit van de Saatchi Collectie in Londen en werd nadien niet meer in het openbaar 
geëxposeerd.

Tim Breukers & Andreas Arndt – De Eerste Steen (3/09/’16 – 30/10/’16)

Nadat Tim Breukers door De Pont werd uitgenodigd voor een tentoonstelling die de eerste in een nieuwe 
reeks van samenwerkingsprojecten moest worden, kwam hij via zijn oudere collega Toon Verhoef in con-
tact met de Zweedse kunstenaar Andreas Arndt. 

(..) “Met het samenbrengen van deze twee kunstenaars heeft De Pont zijn programma waarin aandacht 
wordt besteed aan buitgewoon talent uit de regio, uitgebreid door het format van de solopresentatie open 
te breken. Er is gekozen voor een dialoog, een samenwerking die tot onvermoede resultaten kan leiden. De 
kunstenaars hadden elkaar niet eerder ontmoet, kenden elkaar en elkaars werk niet, zij spreken een an-
dere taal en zijn opgegroeid in andere werelden. Hun werk is hoogst individueel en verschillend, en er zijn 
geen zichtbare overeenkomsten in hun werkwijze. Nu werd aan hen gevraagd om aan een tentoonstelling 
te werken met de verwachting dat hun open en onderzoekende geest iets onverwachts zou voortbrengen, 
iets dat zou uitstijgen boven de gebruikelijke en vaak reducerende terminologie van generatie, stroming of 
thema.” (..)

Callum Innes – I’ll Close My Eyes (15/10/’16 – 26/02/’17)

Callum Innes (Edinburgh, 1962) maakt voor zijn schilderkunst gebruik van een aantal verschillende schil-
derkunstige principes die hij over langere perioden en op een seriële manier uitwerkt. De veranderingen 
van de ene naar de andere serie werken zijn zelden dramatisch, maar in elk schilderij bouwt hij verder op 
wat in het voorafgaande ontdekt werd. De enigszins koele, atmosferische abstractie die zijn schilderijen 

 MARLENE DUMAS, THE FIRST PEOPLE (I-IV), 1990 ANDREAS ARNDT, MOUSE STUDIO AMSTERDAM, 2011-2012
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9kenmerkt is wel eens omschreven als ‘ontschilderen’ (unpainting), omdat de belangrijkste compositorische 
elementen meestal ontstaan door het weghalen van verf met behulp van terpentine, en niet door het aan-
brengen ervan. Elk voltooid schilderij suggereert zo als het ware een in de tijd gestold moment uit een nog 
altijd voortgaand proces. Het spel tussen het aanbrengen en weghalen van de verf, tussen doen en ontdoen, 
vormt de kern van dit fascinerende oeuvre. Deze tentoonstelling biedt de gelegenheid daar diepgaand ken-
nis mee te maken.  

Met de titel van de tentoonstelling, I’ll Close My Eyes, verwijst Innes naar een gelijknamige song van de 
Amerikaanse zangeres Dinah Washington. Het is een uitnodiging om af en toe even je ogen te sluiten en op-
nieuw te kijken. Wat oppervlakkig gezien recht-toe-recht-aan abstract lijkt, blijkt bij nadere beschouwing 
veel spannender, gevarieerder en poëtischer.
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 BERLINDE DE BRUYCKERE, AANEEN-GENAAID, 2000 MARLENE DUMAS, THE FIRST PEOPLE (I-IV), 1990
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GROEPSINDELINGEN

54 leerlingen
7 leerkrachten

61 totaal

Groep 1a – 3 BA (12 lln.) 
Nele Druyts
Patricia De Keyser

Degeest Roxanne
Laeveren Sara
Langelet Gilian
Neyens Ulrike
Smets Merel
Van Hoof Jolien
Dupont Nina
Symons Gitte
Van der Borght Elien
Van De Weyer Wannes
Vandezande Merel
Verelst Chloë

Groep 1b  - 4 BA (17lln.)
Greet Mannearts
Patrick De Wachter

Doms Lani
Hendrickx Calista
Ropers Ethan
Schildermans Jules
Vandenbrande Lynn
Van Lint Freia
Vermeersch Lara
Verstreken Esther
Wyns Ibe
Bertels Hanne
Braes Nette
Jambé Bie
Menschaert Céléste
Raeymakers Anke
Roukaerts Hendrik
Van den Bergh Luna
Willems Sietse

Groep 1 
29 leerlingen
4 begeleiders

33 totaal

Groep 2a - 5 -6 ARVO (12 lln.) 
Evi Docx

Buyle Céleste
Crauwels Britt
Debeys Kaat
Jannes Guillaume
Laeremans Seppe
Buelens Hannah
Christiaens Hannes
Degezelle Tim
Duchesne Sander
Garcia Cazorla Monica
Radelet Zander
Vaes Dries

Groep 2b – 5/6 BEVO (13lln.) 
Wim Elaerts
Dominique Polfliet

Boogaerts Lotte
De Wulf Emma
Quinten Ruth
Schuurmans Geertrui
Van Driessche Lucca
De Pauw Liesbet
Materné Xander
Meulemans Cato
Pans Andrea
Van Cauwenberghe Maxim
Vande Bergh Karen
Vermunicht Mirthe
Verschueren Flore

Groep 2
25 leerlingen
3 begeleiders

28 totaal
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Groep 1a (14 lln.) 
Greet Mannaerts
Nele Druyts

3 BAa  Van Hoof Jolien
3 BAa   Langelet Gilian
3 BAa  Smets Merel
4 BAa  Verstreken Esther
4 BAa   Hendrickx Calista
4 BAa   Schildermans Jules
4 BAa   Wyns Ibe
4 BAa   Vermeersch Lara
5 ARVO   Crauwels Britt
5 ARVO   Debeys Kaat
6ARVO  Buelens Hannah
6ARVO   Christiaens Hannes
6ARVO   Degezelle Tim
6ARVO   Radelet Zander

Groep 1b  (13 lln.) 
Patricia De keyser

3 Bab  Dupont Nina
3 BAb   Symons Gitte
3 BAb   Van der Borght Elien
4 BAb   Braes Nette
4 BAb   Jambé Bie
4 BAb   Willems Sietse
4 BAb   Menschaert Céléste
5 BEVO   Boogaerts Lotte
5 BEVO   De Wulf Emma
5 BEVO   Quinten Ruth
6BEVO  De Pauw liesbet
6BEVO   Materné Xander
6BEVO   Meulemans Cato

Groep 1
27 leerlingen
3 begeleiders

28 totaal

Groep  2a  (13lln.) 
Evi Docx
Dominique Polfliet

3 BAa   Laeveren Sara
3 BAa   Neyens Ulrike
3 BAa   Degeest Roxanne
4 BAa   Vandenbrande Lynn
4 BAa   Van Lint Freia
4 BAa   Doms Lani
4 BAa   Ropers Ethan
5 ARVO  Jannes Guillaume
5 ARVO   Laeremans Seppe
5 ARVO   Buyle Céleste
6ARVO   Duchesne Sander
6ARVO   Garcia Cazorla Monica
6ARVO   Vaes Dries

 
Groep 2b (14lln.)
Wim Elaerts
Patrick De Wachter

3 BAb   Van De Weyer Wannes
3 BAb   Vandezande Merel
3 BAb   Verelst Chloë
4 BAb   Van den Bergh Luna
4 BAb  Bertels Hanne
4 BAb   Roukaerts Hendrik
4 BAb   Raeymakers Anke
5 BEVO   Schuurmans Geertrui
5 BEVO   Van Driessche Lucca
6BEVO   Pans Andrea
6BEVO   Van Cauwenberghe Maxim
6BEVO   Vande Bergh Karen
6BEVO   Vermunicht Mirthe
6BEVO   Verschueren Flore

Groep 2
27 leerlingen
4 begeleiders

29 totaal
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