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Beste bezoekers van Museumplein Polo Amsterdam,

Dear visitors of Museumplein Polo Amsterdam,

Het is alweer de vierde keer dat wij dit polofestijn
mogen organiseren. Ons is gebleken dat dit evenement
ook gewaardeerd wordt door het Amsterdamse publiek
en met name de scholen.
Polo wordt normaliter gespeeld in teams van vier
tegen vier op een veld van 130 x 270 meter, maar dit
kan natuurlijk niet op het Museumplein. Vandaar dat wij
arenapolo op zand organiseren: drie tegen drie in een
arena van 43 x 100 meter. Het voordeel is dat je het
spectaculaire polospel snel beter begrijpt en van heel
dichtbij kunt meemaken.
Voorts is het natuurlijk heel leuk om op deze dagen
een aantal vakbroeders en pololiefhebbers te ontmoeten en een beetje met elkaar te ‘netwerken’.
Dit jaar hebben we acht internationale teams die de
degens met elkaar kruisen met een gemiddelde
teamhandicap van 9. Een individuele handicap van
10 (het begint op -2) is het hoogst bereikbare voor een
polospeler. Een Nederlandse speler met een handicap
van 0 of hoger is al uitzonderlijk goed. Elk team heeft
meestal één of meer professionals om een schitterend
spel te kunnen laten zien. Ook tijdens deze editie van
Museumplein Polo Amsterdam zullen meerdere
Argentijnse professionele polospelers acte de
présence geven.
Wij verwachten dat de vierde editie van Museumplein Polo Amsterdam wederom een positieve spin-off
zal geven voor veel bedrijven. Het Van Gogh Museum,
het Stedelijk Museum en het Concertgebouw hebben
besloten het evenement ook dit jaar te omarmen. Ook
is er enthousiasme vanuit het bedrijfsleven om deel te
nemen aan Museumplein Polo Amsterdam. Een aantal
partners bezoekt zowel het polo-evenement, als de
musea aan het plein. Tijdens het event ontvangen wij
circa 850 gasten per dag in het Polo Paviljoen. Ook dit
jaar plaatsen wij een grote tribune die vrij toegankelijk
is voor het publiek. De tribune heeft een capaciteit van
ruim 2.500 zitplaatsen. Afgelopen jaar hebben circa
18.000 personen plaatsgenomen op de tribune en in
de najaarszon genoten van deze prachtige sport.

We feel privileged to organise this festive polo tournament for the fourth time. In our experience the event
is highly appreciated by the people of Amsterdam and
schools in particular.
Usually, polo is played with two teams of four players
each on a pitch of 130 x 270 meters, however this is
obviously not possible on the Museumplein. That’s why
we organise arena polo on sand: three against three on
a 43 x 100 meter arena. The big plus is that you can
watch and experience the match from close by and
grasp the spectacular polo game more quickly.
Moreover, it is really nice to meet a number of
colleagues and polo lovers on these days and do
some “networking”.
This year we have 8 international teams competing,
with an average team handicap of 9. An individual
handicap of 10 (it starts at -2) is the highest handicap a
polo player can achieve. A Dutch player who reaches 0
or higher is already considered to be an accomplished
player. Each team usually has one or more professionals
on board so they can present the public with a high
quality game. During this edition of Museumplein Polo
Amsterdam several Argentinean professional polo
players will also be present at the event.
We expect this fourth edition of Museumplein Polo
Amsterdam to be a positive spin-off for many companies. The Van Gogh Museum, the Stedelijk Museum
and the Concertgebouw have decided to embrace
the event again this year. Also, there is even more
enthusiasm from the business community to participate
in Museumplein Polo Amsterdam. A number of partners
of the event have chosen to combine their visit to the
polo tournament with a visit to one of the museums
located on the square. During the event we will receive
approximately 850 guests every day in the Polo Pavilion.
As usual, we will set up a large stand freely accessible
to the public. The stand has a capacity of over 2500
seats. Last year, approximately 18,000 people took their
seats in the stands and enjoyed the beautiful matches in
the autumn sunshine.

Graag wens ik jullie, mede namens organisator Paul
Meulemans, een mooi en gezellig polofestijn toe en
hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind!

I would like to wish you, also on behalf of organiser
Paul Meulemans, a beautiful and pleasant polo event
and hopefully the weather gods will favour us!

Tot ziens op het Museumplein!
Cor van Zadelhoff

See you at the Museumplein!
Cor van Zadelhoff
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Interview Jan Willem Sieburgh van
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De straten van Amsterdam –
Walking through the streets of
Amsterdam
In iets minder dan vijf uur lopen we van
de Roelof Hartstraat via de Ceintuurbaan,
de Ruysstraat, het Oosterpark, de Eerste
van Swindenstraat naar het Javaplein. Een
looproute die is bezaaid met bijzondere
winkels, restaurants, bars en hotels.
In just under 5 hours via the Roelof
Hartstraat, Ceintuurbaan, Ruysstraat,
Oosterpark and the Eerste van Swindenstraat
to Javaplein. A walking route that is dotted
with special shops, restaurants, bars and
hotels.
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Het verboden stuk – The
forbidden composition
Het Koninklijk Concertgebouworkest
speelt op 2 en 3 oktober de monumentale
Vierde symfonie van Sjostakovitsj. Plaats
van handeling: de Grote Zaal van het
Concertgebouw.
The Royal Concertgebouw Orchestra
plays Shostakovich’s monumental Fourth
Symphony on 2 and 3 October. Place
of performance: the Main Hall of the
Concertgebouw.

Bravo!
En dank!

Word of gratitude

Z

onder de hulp van onder andere deze
organisaties, en de enorme inzet van de
volgende mensen, zou deze inmiddels
vierde editie van Museumplein Polo Amsterdam niet van de grond zijn gekomen:
AKD, Gassan, Royal Coster Diamonds,
FlyUs, BMW, Endeit, Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuid, alle betrokken Gemeentelijke
diensten, buren van het Museumplein, de firma
Agterberg, Intertent, Black Tie Services, Robert
Watson (polomanager van Polo Club Vreeland),
Ingrid Eijben en Monique Vlak van Zadelhoff
Beheer, meer dan 25 grooms (paardenverzorgers), Manege de Nieuwe Heuvel, Frank
Weij van Stalhouderij De Zadelhoff, de acht
deelnemende internationale poloteams, Cor
van Zadelhoff, Van Gogh Museum, het Stedelijk
Museum, het Rijksmuseum, Concertgebouw
Amsterdam, Polo Club Vreeland en Paul Meulemans van PRO SPORT Sport & Hospitality.

W

ithout the help of among others these
organisations, and the enormous
efforts of the following people,
this fourth edition of Museumplein Polo
Amsterdam could not have been organised:
AKD, Gassan, Royal Coster Diamonds,
FlyUs, BMW, Endeit, the City of Amsterdam,
Stadsdeel Zuid, all relevant council services,
the neighbours of the Museumplein, Agterberg,
Intertent, Black Tie Services, Robert Watson
(polo manager of Polo Club Vreeland), Ingrid
Eijben and Monique Vlak of Zadelhoff Beheer,
more than 25 grooms, Manege de Nieuwe
Heuvel, Frank Weij of Stalhouderij de Zadelhoff,
the 8 participating international polo teams, Cor
van Zadelhoff, Van Gogh Museum, het Stedelijk
Museum, het Rijkmuseum, Concertgebouw Amsterdam, Polo Club Vreeland, Paul Meulemans
of PRO SPORT Sport & Hospitality.

Museumplein Polo Amsterdam Magazine verschijnt één keer per
jaar in een oplage van 2.500 exemplaren. Concept & realisatie
thepublisherswife. Artdirection Marco Reijken Home of the Brave.
Aan dit nummer kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de
samenstelling van deze uitgave is de inhoud met de grootst
mogelijke zorg tot stand gekomen. Echter, cijfers en/of informatie
kunnen in bepaalde gevallen achterhaald zijn bij het ter perse
gaan van dit magazine. – Museumplein Polo Amsterdam
Magazine is published once a year with a circulation of 2,500
copies. Concept & realisation thepublisherswife. Artdirection
Marco Reijken Home of the Brave. No rights may be derived
from this publication. The information in this publication has
been compiled with the greatest possible care. However, some
figures and/or information may be out of date when
this magazine goes to press.
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Museumplein

Alles wat je wel (en niet)
zou moeten weten over
het Museumplein
Everything you‘d want to (not) know about the Museumplein

H

et Museumplein beslaat
13 hectare land, waarop
slechts vijf huishoudens
wonen. De rest is kantoor, overheidsgebouw, culturele
instelling, horecagelegenheid,
politiepost of consulaat. Er woont
niemand jonger dan 45 jaar en
het gemiddelde inkomen is
64.599 euro.
Het Museumplein dankt zijn
naam aan het Rijksmuseum,
dat zijn deuren in 1885 heeft
geopend. Ook het Stedelijk, Van
Gogh, het Moco Museum en het
Concertgebouw liggen aan het
Museumplein.
In de zeventiende eeuw staan op
deze plek zeven windmolens, met
name houtzaag- en graanmolens.
In 1878 worden de laatste molens
afgebroken om plaats te maken
voor het Rijksmuseum.
In 1902 besluit de gemeente
een groot deel van het plein niet
te bebouwen.
De naam Museumplein wordt in
1903 officieel vastgelegd.
Eind negentiende en begin
twintigste eeuw worden op het
Museumplein schaatswedstrijden
georganiseerd op de vierhonderdmeterbaan. Jaap Eden schaatst
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er in 1893 naar het wereldkampioenschap. Het gebouw van de
Amsterdamse IJsclub bevindt zich
tot 1940 op het terrein tegenover
het Concertgebouw.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog bouwen de Duitsers
bunkers op het terrein. Deze
worden in de periode van 1946
tot en met 1953 gesloopt. In het
laatstgenoemde jaar komt er een
klinkerweg in het verlengde van
de Passage van het Rijksmuseum.
Onder Amsterdammers staat deze
strook meteen bekend als de
kortste snelweg van Nederland.
Het is de bedoeling om deze
beklinkerde strook te verbinden
aan een verkeerscircuit dat
toegang biedt tot de snelweg naar
Den Haag. Protesten van buurt

T

he Amsterdam Museumplein covers 13 hectares
of land, with only five
households actually living
there. The rest of the area is
taken up by offices, government
buildings, cultural institutions,
restaurants, police station or
consulate. No one under the age
of 45 year is living there and the
average income is 64,599 Euros.

mainly sawmills and grain mills.
In 1878, the last windmills were
demolished to make way for the
Rijksmuseum.

Museumplein owes its name to
the Rijksmuseum, which opened
its doors in 1885. The Stedelijk
Museum, the Van Gogh Museum,
the Moco Museum and the
Concertgebouw are also located
at the Museumplein.

The Museumplein had its own
ice-skating competitions in winter,
organised on a 400-meter track.
Jaap Eden became world champion on this track in 1893. The
building of the Amsterdam IJsclub
was located on the premises
opposite the Concertgebouw
until 1940.

In the seventeenth century
there were seven windmills,

In 1902, the city decided not to
develop the larger part of the
square and to build only a few
residences. The name Museumplein was officially established
in 1903.

During the Second World War,
the Germans built bunkers on the
grounds. These were demolished
between 1946 and 1953. Also in
1953, the Rijksmuseum Passage
was extended with a brick road.
Among Amsterdam residents, this
road became immediately known
as the shortest high-way in The
Netherlands. The intention was to
connect this road to a bypass that
provided access to the high-way
to The Hague. Protests from local
residents put an end to these
plans.
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bewoners maken een eind aan
die plannen.

‘Ezelsoor’
In opdracht van stadsdeel
Amsterdam-Zuid ontwerpt de
Deense landschapsarchitect
Sven Ingvar Andersson een
nieuw plan voor het plein (1992).
Er komt een ondergrondse
parkeergarage voor touringcars
en in 1999 wordt het plein
opnieuw ingericht. Kenmerkend
is het ‘ezelsoor’; aan de kop van
het plein aan de kant van de Van
Baerlestraat. Het is een schuin
oplopend stukje gras dat vanuit
het park de illusie van een vrije
horizon geeft en waaronder de
ingangen van de parkeergarage
en de supermarkt liggen. Het
plein is daarmee veranderd in
een veld dat zowel plein als park
is. Centraal achter het Rijksmuseum komt een vijver met
rondom grindverharding.
In 2008 worden plannen
gelanceerd om het Museumplein
opnieuw op de schop te nemen.
De gemeente Amsterdam vindt
dat het plein een ‘hoofdstedelijk
karakter’ ontbeert.
Zowel de hoofdingang van het
Stedelijk Museum, als van het
Van Gogh Museum, worden in
2012 en 2013 van de Paulus
Potterstraat naar het Museumplein verplaatst.

Amsterdammers en toeristen
gebruiken het Museumplein om
te recreëren en uit te rusten. De
grasvlaktes nodigen uit tot voetballen, frisbeeën en picknicken,
terwijl onder de platanen en
rondom het basketbalveldje al
minstens veertig jaar petanque
wordt gespeeld. Ook staat er
sinds de laatste herinrichting een
half pipe die veelvuldig wordt
gebruikt.

City of Diamonds
Met ruim vierhonderd jaar
diamanthistorie staat Amsterdam
wereldwijd bekend als de ‘City
of Diamonds’. De stad telt vele
juwelierszaken, waarvan de
meeste te vinden zijn langs
de Nieuwe Achtergracht: het
voormalig hart van de diamantindustrie. Wie benieuwd is naar de
kunst van het slijpen en polijsten,
kan een kijkje nemen bij Gassan
Diamonds of Royal Coster Diamonds. In de werkplaatsen van
deze juweliersbedrijven (Royal
Coster Diamonds is gevestigd
aan de Paulus Potterstraat 2,
vlakbij het Museumplein) is de
transformatie van ruwe diamant
naar schitterende briljant live
te volgen. Een indrukwekkend
staaltje vakmanschap. Ook het
Diamant Museum Amsterdam
dat in 2007 is opgericht, is een
bezoekje waard.

‘Dog ear’
The Amsterdam-Zuid district
assigns the Danish landscape architect Sven Ingvar Andersson to
design a new plan for the square
(1992). An underground parking
garage for coaches is built and
the square is redesigned in
1999. Distinctive detail is the dog
ear, at the head of the square on
the Van Baerlestraat side. It is a
sloping lawn which, looking from
the park, gives the illusion of a
free horizon, with the entrances
to the parking garage and the supermarket situated underneath.
This has transformed the square
into a field that is both square
and park at the same time. Centrally behind the Rijksmuseum
a pond surrounded with gravel
pavement was created.
In 2008, plans are launched
to transform the Museumplein
again. The city of Amsterdam
feels that the square lacks the
atmosphere ‘befitting a capital
city’. The main entrances to the
museums are to be situated at
the square and De Pijp and OudZuid must be in closer contact
with the square.

Local residents and tourists use
the Museumplein to rest and for
recreation. The lawns invite you
to play football, frisbee or have a
picnic, while people have played
petanque under the sycamore
trees and around the basketball
court for at least forty years.
Since the last renovation, there is
also a half pipe that is often used.

City of Diamonds
With over four hundred years of
diamond history, Amsterdam is
known worldwide as the ‘City of
Diamonds’. The city has many
jewelry shops, most of which
can be found along the Nieuwe
Achtergracht: the former heart of
the diamond industry. If you are
curious about the art of cutting
and polishing, you can take a
look at Gassan Diamonds or
Royal Coster Diamonds. In the
workshops of these jewellers
(Royal Coster Diamonds is located at the Paulus Potterstraat,
near Museumplein), the transformation of rough diamonds into
dazzling jewels can be followed
live. An impressive example of
craftsmanship. The Diamant
Museum Amsterdam, founded in
2007, is also worth a visit.

In 2012 and 2013, both the main
entrances to the Stedelijk and the
Van Gogh Museum are resituated
from the Paulus Potterstraat to
the Museumplein.

Museumplein Polo Amsterdam 2019
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Programma
Programme

Vrijdag 27/09

Zaterdag 28/09

Zondag 29/09

12:30 Publieke tribune open voor publiek
13:00 De ontmoeting - paarden & kinderen
15:30	Aanvang corporate ontvangstprogramma
15:45 Eerste polowedstrijd
16:50	Presentatie wereldkampioen paramennen
Jacques Poppen
17:15	Presentatie tienvoudig wereldkampioen
vierspanrijden IJsbrand Chardon
17:45	Officiële opening Museumplein Polo
Amsterdam
18:00 Tweede polowedstrijd
19:00 Derde polowedstrijd
20:30 Vierde polowedstrijd
23:00 Einde corporate ontvangstprogramma

12:30 Publieke tribune open voor publiek
13:00 De ontmoeting - paarden & kinderen
15:30	Aanvang corporate ontvangstprogramma
15:45 Eerste polowedstrijd
16:50	Presentatie wereldkampioen
paramennen Jacques Poppen
17:15	Presentatie tienvoudig wereldkampioen
vierspanrijden IJsbrand Chardon
18:00 Tweede polowedstrijd
19:00 Derde polowedstrijd
20:30 Vierde polowedstrijd
23:00 Einde corporate ontvangstprogramma

11:00 Publieke tribune open voor publiek
11:15 Polowedstrijd zevende en achtste plaats
12:30	Aanvang corporate ontvangstprogramma
12:40 Working Equitation door Daniëlle Fiene
13:15 Polowedstrijd vijfde en zesde plaats
14:15 Polowedstrijd derde en vierde plaats
15:15 Presentatie Tjebbe 500
15:30	Presentatie tienvoudig wereldkampioen
vierspanrijden IJsbrand Chardon
16:00 Finale Museumplein Polo Amsterdam
17:15 Prijsuitreiking
19:00 Einde programma

Friday 27/09
12:30 Grandstand open to the public
13:00 Meet & Greet – horses & kids
15:30 Start corporate welcoming programme
15:45 First polo match
16:50	Presentation by Jacques Poppen, world
champion para-equestrian driving
17:15	Four-in-hand presentation by ten-time
world champion IJsbrand Chardon
17:45 Official opening Museumplein Polo Amsterdam
18:00 Second polo match
19:00 Third polo match
20:30 Fourth polo match
23:00 End corporate welcoming programme

Saturday 28/09
12:30 Grandstand open to the public
13:00 Meet & Greet – horses & kids
15:30 Start corporate welcoming programme
15:45 First polo match
16:50	Presentation by Jacques Poppen, world
champion para-equestrian driving
17:15	Four-in-hand presentation by ten-time
world champion IJsbrand Chardon
18:00 Second polo match
19:00 Third polo match
20:30 Fourth polo match
23:00 End corporate welcoming programme

Sunday 29/09
11:00 Grandstand open to the public
11:15 Polo match 7th and 8th place
12:30 Start corporate welcoming programme
12:40 Working Equitation by Daniëlle Fiene
13:15 Polo match 5th and 6th place
14:15 Polo match 3rd and 4th place
15:15 Presentation equestrian sports
15:30	Four-in-hand presentation by ten-time
world champion IJsbrand Chardon
16:00 Final match Museumplein polo Amsterdam
17:15 Prize-giving ceremony
19:00 End of programme

Museumplein Polo Amsterdam 2019

Wij zijn trots dat wij als partner van Museumplein Polo Amsterdam 2019 de hospitality accommodatie mogen
leveren. Intertent is specialist op het gebied van tijdelijke accommodaties. Wij denken mee, adviseren waar nodig en
leveren oplossingen op maat. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Dit maakt ons al jaren dé vaste partner voor
evenementenbureaus, cateraars en intermediairs. Zakelijke of culinaire events, productpresentaties, privéfeesten,
festivals, tijdelijke huisvesting: er is geen wereld die Intertent niet kent.
Uw wereld is onze wereld.
Intertent, vaste partner in tijdelijke accommodaties.
Bekijk alle mogelijkheden op Intertent.nl of bel 0251 - 21 66 95
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Koningssport

oningssport
Voor het vierde jaar op rij wordt het
driedaagse Museumplein Polo Amsterdam
georganiseerd. De competitie op deze unieke locatie
wordt mogelijk gemaakt door de deelnemende musea
(Stedelijk, Rijks en Van Gogh), het Concertgebouw, uiteenlopende
sponsors en de tomeloze inzet van drie polofanaten (en Amsterdamliefhebbers): Paul Meulemans, Cor van Zadelhoff en Laurens Brouns.
In totaal strijden acht poloteams om de toernooizege.
Sport of kings – The three-day Museumplein Polo Amsterdam
tournament is organised for the fourth year in a row. The competition
at this unique location is made possible thanks to the participating
museums (Stedelijk, Rijks and Van Gogh), the Concertgebouw,
various sponsors and the tireless efforts of three polo fanatics
(and Amsterdam lovers): Paul Meulemans, Cor van
Zadelhoff and Laurens Brouns. A total of eight Polo
teams will compete for the final victory.

Museumplein Polo Amsterdam 2019

BMW maakt
rijden geweldig
BMW maakt
rijden geweldig

NU BIJ BMW AMSTERDAM:
NU
BIJ BMW
DE NIEUWE
BMWAMSTERDAM:
X7.
DE NIEUWE BMW X7.

Ontzag. Dat is wat de nieuwe BMW X7 afdwingt. De afmetingen alleen al. 5,15 meter lang, 2 meter
breed en 1,80 meter hoog. Dan de ruimte. 3 Zitrijen voor 7 personen. Ruim 2100 liter bagage.
Ontzag.
DatBMW
is watX7
deisnieuwe
afdwingt.
De afmetingen
alleen
al. 5,15en
meter
lang, die
2 meter
De
nieuwe
wat je BMW
noemtX7
een
verschijning.
Én bezit de
elegantie
techniek
u van
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en 1,80 bent.
meterZoals
hoog.deDan
deopenen
ruimte.met
3 Zitrijen
voor 7 personen.
Ruim 2100
liter bagage.
BMW
auto
uw smartphone.
Een moderne,
intuïtieve
cockpit.
De genoeg
nieuwe BMW
X7 is wat om
je noemt
verschijning.
de elegantie
en techniek
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En
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u het een
leven
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énbezit
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BMWuw
gewend
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Zoals de auto openen met uw smartphone. Een moderne, intuïtieve cockpit.
Boek
proefrit
op bmw-amsterdam.nl
En genoeg rij-assistenten om u het leven makkelijker én plezieriger te maken. Oordeel zelf.
Boek uw proefrit op bmw-amsterdam.nl
BMW Amsterdam
Pieter Braaijweg 12
BMWAJ
Amsterdam
1114
Amsterdam
Pieter
T:
020Braaijweg
460 469012
1114 AJ Amsterdam
T: 020 460 4690
Gemiddeld verbruik van 6,5 tot 11,1 liter/100 km (15,4 tot 9,0 km/liter), met een CO2- emissie van 171 tot 252 g/km.
Gemiddeld verbruik van 6,5 tot 11,1 liter/100 km (15,4 tot 9,0 km/liter), met een CO2- emissie van 171 tot 252 g/km.
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Polo & Society

Prêt-à-Polo
Wat ooit begon als een bevlieging,
een leuk idee, is uitgegroeid tot
het best bezochte polotoernooi
van Nederland: Museumplein
Polo Amsterdam. De snelheid
van de paarden, de acrobatiek
van de ruiters en de spectaculaire
gevechten om de bal, zorgen
voor een totaaltheater met op de
achtergrond het mooiste decor
van de wereld: het Museumplein
in Amsterdam. – What started
out as a wild idea, has turned into
the best visited polo tournament
in The Netherlands. The velocity
of the horses, the acrobatics of
the riders and the spectacular
battles for the ball offer top
sports entertainment with the
world’s most beautiful scenery
in the background: Amsterdam
Museum Square.

Rechts op de foto vastgoedadviseur Dominique Deken – On
the right side property consulant Domique Deken.
Raja Venkata Raman & Hedley Aylott – Raja
Venkata Raman & Hedley Aylott.

Polospeler Jack Hyde – Polo player
Jack Hyde.

Geen polo zonder Cor van Zadelhoff – No polo without Cor
van Zadelhoff.

Jan Erik Franck, speaker van Museumplein
Polo Amsterdam – Jan Erik Franck, speaker
at Museumplein Polo Amsterdam.

Nederlandse flamencogitarist Erik Vaarzon
Morel – Dutch flamenco guitar player Erik
Vaarzon Morel.

Team Captain Jos Houben met dochter Mendoza – Team
Captain Jos Houben and daughter Mendoza.

Team Captain Jim Souren en Tamara van ‘t Voort
(Holland Casino) – Team Captain Jos Houben
and Tamara van ‘t Voort (Holland Casino).

Afgelopen jaar kwamen meer dan 18.000 toeschouwers naar het evenement – Last year more than
18,000 spectators came to the event.

Museumplein Polo Amsterdam 2019
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The sport of kings
Met roots ver voor de jaartelling is polo één van de oudste sporten ter wereld. De overlevering wil dat het
spel werd gespeeld met honderden deelnemers aan iedere zijde. Daarmee konden de paarden worden
getest voor oorlogstijd. De sport evolueerde snel tot The Sport of Kings. – Polo is considered to be one of
the oldest sports in the world. It is believed the game was played with hundreds of participants on each
side. This way, horses could be tested for warfare. The sport rapidly evolved into The Sport of Kings.

D

e sport volgde de migratie van
nomaden naar Perzië (het huidige
Iran), tussen zeshonderd voor en
honderd jaar na het begin van de
jaartelling. Daar werd polo de nationale sport,
gespeeld door de adel en hogere militairen.
Langzaam waaierde de polosport uit over het
westen naar Constantinopel (Istanboel) en het
oosten naar Tibet, China, Japan en India.
Omstreeks de zestiende eeuw speelden in het
Himalaya-gebergte complete dorpen tegen
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T

he sport followed the migration of
nomads to Persia (present-day Iran),
between 600 before and 100 years after
the beginning of the Common Era.
There, polo became the national sport, played by
the nobility and higher-ranking military. Slowly,
the polo sport spread out to the west towards
Constantinople (Istanbul) and to the east
towards Tibet, China, Japan and India.
Around the 16th century, entire villages in the
Himalayan Mountains played against each other.
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elkaar. Dat gebeurde in eerste instantie met
hoofden van verslagen vijanden, later met
dierenkoppen. Uiteindelijk werd de overstap
gemaakt naar de pulu (Tibetaans voor
‘wilgenknoest’) dat verbasterde tot polo.
Britse theeplantagehouders in Birma kwamen
rond 1850 met de polosport in aanraking. Ook
Engelse militairen ontdekten de polosport in
Noord-India en Pakistan. Ze zagen de lokale
mensen polo spelen en zeiden: ‘Dit spel moeten
we leren!’ Het bleek bovendien een geweldige
manier om militaire paarden te trainen. De
Silchar Polo Club was de eerste poloclub die
werd opgericht in 1859. Daarna groeide het
enthousiasme voor de sport snel in de westerse
wereld. In Malta (1868), Engeland (1869),
Ierland (1870), Argentinië (1872) en Australië
(1874) werden poloclubs opgericht. Na de eerste
polowedstrijd in Engeland (1869) adopteerde
het Britse leger de sport. Men omschreef het als
‘hockey te paard’.
De Hurlingham Polo Club in Londen groeide al
snel uit tot het centrum van de polosport. Hier
werden in 1875 de eerste officiële spelregels

This was initially done with the heads of defeated
enemies, later with animal heads. Eventually
the transition was made to the pulu (Tibetan for
‘willow’s knot’) which changed into polo.
British tea plantation owners in Burma came
into contact with polo around 1850. The British
military also discovered the sport in Northern
India and Pakistan. They watched the locals
play polo and said: ‘this is a game we have to
learn!’. It also turned out to be a great way to
train military horses. The Silchar Polo Club
was the first club to be founded back in 1859.
After that, enthusiasm for the sport spread
quickly within the western world with clubs
in Malta in 1868, England in 1869, Ireland
in 1870, Argentina in 1872 and Australia in
1874. In 1869 the first polo match was played
in England, after which polo was adopted with
great enthusiasm by the British Army; they
described it as ‘hockey on horseback’.
The Hurlingham Polo Club in London quickly
became the centre of polo. The first official
rules of the game were established in 1875.
Important detail was the introduction of the
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opgesteld. Belangrijk was de introductie van
het handicapsysteem. Deze aanpassing zorgde
ervoor dat spelers van verschillende niveaus
samen in een wedstrijd konden uitkomen, net
als in de golfsport. Hierdoor kreeg polo een
sociaal karakter.
Ook in Amerika werd polo een essentieel
onderdeel van de militaire opleiding. Vanaf
1896 werd polo in Fort Riley (Kansas) ingezet
om de rijkwaliteiten van de cavaleristen
te verbeteren, hun strategisch inzicht te
vergroten, teamwork te bevorderen en
leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.
Het beroemde Westpoint introduceerde polo
in 1914 en in 1928 behaalde het eerste team
van het Amerikaanse leger de finale van de
US Open. Nog steeds vormen legerteams een
belangrijk onderdeel in de polosport in de
Verenigde Staten.
In 1875 werd de eerste polowedstrijd gespeeld
in Argentinië, het land dat tegenwoordig wordt
beschouwd als het walhalla van de polosport.
Argentinië beschikt niet alleen over de ideale
omstandigheden qua klimaat en faciliteiten,
maar ook over de beste paarden en spelers.
Andere gerenommeerde pololanden zijn
Engeland, Ierland, India, Brazilië, Verenigde
Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en ZuidAfrika. Door de gestage groei van het aantal

handicap system. This adjustment ensured
that players of different levels could play
together in the game, similar to golf. This gave
polo a social character.
Also in America polo became an essential part
of military training. From 1896 onwards, polo
was used in Fort Riley (Kansas) to improve the
riding skills of the cavalry, strengthen their
military tactics, increase teamwork and further
develop their leadership qualities. The famous
Westpoint introduced polo in 1914 and in 1928
the first team of the American army made the
finals of the US Open for the first time. Military
teams still play a major role in US polo.
The first polo match in Argentina was played
in 1875. The country that is now considered to
be the Valhalla of polo. Argentina does not only
have the ideal conditions in terms of climate and
facilities, but also the best horses and players.
Other renowned polo countries are England,
Ireland, India, Brazil, the United States,
Australia, New-Zealand and South Africa. Due
to the steady increase in polo players in other
countries, the number of strong countries is on
the rise.
Polo horse or pony?
Polo players have four horses/ponies at their
disposal. In the higher divisions of the sport

Museumplein Polo Amsterdam 2019
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beoefenaars in andere landen komen er steeds
meer sterke landen bij.

players sometimes have six or more mounts
available per game.

Polopaard of pony?
Een polospeler heeft de beschikking over vier
paarden/pony’s. In de hogere klassen van de sport
komt het zelfs voor dat spelers beschikken over zes
of meer rijdieren per wedstrijd.

Polo horses are quite small in size (approx
155 cm) and stem from different breeds,
including Manipuri ponies (from Manipur,
India), Arabs and English thoroughbreds. The
majority of polo ponies comes from Argentina
and these horses are shipped all over the world.

De polopaarden zijn klein van stuk (circa 155
cm) en komen voort uit verschillende rassen,
waaronder Manipuri pony’s (uit Manipur, India),
Arabieren en Engelse volbloeds. De meeste
polopony’s komen uit Argentinië, deze paarden
worden verscheept over de hele wereld.
De benaming polopaard wordt tegenwoordig meer
gehanteerd dan de traditionele naam polopony,
omdat sinds 1945 de beperkingen in grootte zijn
vervallen. Het paard moet korte passen zetten,
wendbaar zijn, over flink wat temperament
beschikken en het spel doorzien. Landen waar
uitstekende polopaarden gefokt worden, zijn
Argentinië en Engeland.
Elke polospeler heeft een zadel en hoofdstel
nodig. De staart van het paard wordt voor de
wedstrijd opgebonden. Dit om te voorkomen dat
de mallet (stick) verstrikt raakt in de staart en om
te beletten dat het paard zelf of andere paarden op
hun staart trapt.
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Nowadays the name polo horse is more accurate
than the traditional polo pony, as the restrictions
in size were abolished in 1945. The horse must
have a short stride, excellent agility, sufficient
temperament and be well accustomed to the
game. Countries where excellent polo horses are
bred are Argentina and England.
Every polo player needs a saddle and bridle.
The horse’s tail is tied up before the game. This
is to prevent the mallet (stick) from becoming
entangled in the tail and to prevent the horse
itself or other horses from standing on its tail.
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Polo in Nederland
Polo in The Netherlands
Polo wordt nu bijna veertig jaar
gespeeld in Nederland en er zijn
momenteel vijf clubs actief. Het
wedstrijdseizoen loopt van mei
t/m september, maar de training
start al in het voorjaar. Op Polo
Club Vreeland wordt in de winter
ook arena polo gespeeld. In het
poloseizoen worden er op alle
clubs lessen gegeven.
Nederland heeft nu rond de
zestig spelers en die spelen in
de zomer vrijwel ieder weekend
toernooien. Naast de vaste clubs
zijn er ook vaak toernooien op
diverse andere locaties zoals
eind september op het Museumplein. Er is een gezamenlijke
wedstrijdkalender die ieder jaar
gepubliceerd wordt op polo.nl

Polo is being played in The
Netherlands for almost 40 years
now and there are currently 5
active clubs. The playing season
runs from May to September,
but training starts already in
spring. At Polo Club Vreeland
arena polo is also played in winter time. During the polo season
lessons are given at all clubs.
At the moment The Netherlands
has around 60 players who play
tournaments almost every weekend during summer. In addition
to the regular clubs, there are
often tournaments at various
other locations like as this
weekend on the Museumplein.
A joint tournament calendar is
published every year on polo.nl

CLUBS
Polo Club Vreeland

CLUBS
Polo Club Vreeland

regio Amsterdam
poloclubvreeland.nl

Amsterdam region
poloclubvreeland.nl

Polo Club Midden
Nederland

Polo Club Midden
Nederland

met polovelden in Groenekan
en Putten
poloclubmiddennederland.com

With polo fields in Groenekan
and Putten
poloclubmiddennederland.com

Polo Club Wassenaar

Polo Club Wassenaar

op Renbaan Duindigt bij
Den Haag
poloclubwassenaar.nl

on Racetrack Duindigt near
The Hague
poloclubwassenaar.nl

Waalre Polo Club

Waalre Polo Club

in Brabant
polobrabant.nl

in Brabant
polobrabant.nl

Twentsch Polo Club

Twentsch Polo Club

in Enschede
twentsch-poloclub.nl

in Enschede
twentsch-poloclub.nl
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Spelregels

Rules of the game
1) Arenapolo

5) Speeltijd

1) Arena Polo

5) Playing time

Tijdens het Museumplein Polo
Amsterdam wordt volgens de regels
van het arena polo gespeeld, op een
compact veld van 100 bij 45 meter
op zand.

In polowedstrijden zijn de tijdeenheden opgedeeld in ‘chukkers’. Normaal
gesproken zijn er vier chukkers in een
wedstrijd. Elke chukker duurt zeven
minuten en dertig seconden. Tussen
de chukkers zitten pauzes van drie
minuten. Op exact dertig seconden
voor het einde van een chukker
luidt de bel. Als de bal in die laatste
seconden tegen de boarding komt, of
uitgaat, eindigt de chukker meteen.

During Museumplein Polo Amsterdam
the game will be played by the arena
polo rules, on a compact sand-based
playing field measuring 100 x 45
metres.

In polo matches, the time units are
divided into chukkas. Usually, there
are 4 chukkas in a match. Each
chukka lasts 7 minutes and 30
seconds. Between the chukkas there
are three-minute breaks. At exactly
30 seconds before the end of a
chukka the bell rings. If, in those final
seconds, the ball hits the boarding
or goes out of play, the chukka ends
immediately.

2) Zes spelers, drie per team
In het veld staan zes spelers, drie
aan elke kant. Ieder team heeft een
teamhandicap met een minimum van
acht en een maximum van tien.
De teamhandicap is de optelsom van
de individuele handicaps van de drie
spelers in het team.

3) Bal tussen de palen
Er staan twee goals aan de uiteinden
van het veld. Die zijn 3 meter breed
en 5 meter hoog. Net als bij rugby
moet de bal tussen de twee palen
worden gespeeld om te scoren.
Zodra er gescoord wordt, dient van
speelzijde te worden gewisseld.

4) De lijn van de bal is
belangrijk
Om de spelers en hun paarden te
beschermen is de lijn van de bal
belangrijk. Die wordt bepaald door de
richting waar de bal naartoe wordt
geslagen.
Wanneer een speler de lijn van de bal
aan zijn of haar rechterzijde heeft, is
dat de zogenoemde ‘Right of way’.
Wat wil zeggen dat geen enkele speler deze lijn over mag steken, tenzij
de afstand zodanig is, dat er geen
gevaar kan optreden voor de spelers
en de paarden. Toch kan de lijn
worden gestolen door andere spelers.
Dat doen ze door een schouderduw,
waarmee ze de speler van de lijn af
kunnen drukken. De zogenoemde
‘Ride off’.

2) Six players, three per team

6) Haken, duwen en schouder-aan-schoudergevechten

There are six players in the arena,
three on each side. Each team has
a team handicap with a minimum of
eight and a maximum of ten.
The team handicap is the sum of
the individual handicaps of the three
players in the team.

Een speler mag de stick van een
andere speler haken en hem in de lijn
van de bal over de lijn duwen.

3) Ball between the
goal posts

7) Overtreding
Wanneer een speler een overtreding
begaat, wordt die bestraft met een
penalty of een ‘spot’. Hoe gevaarlijker
de overtreding des te zwaarder is de
penalty. Penalty’s kunnen van diverse
punten in het veld worden genomen.

8) 25 yards (penalty one)
Evenals een vrije trap in het voetbal
mag deze penalty worden verdedigd.

9) 15 yards (penalty two)
Deze penalty mag niet worden
verdedigd. Pas op het moment dat er
wordt geschoten mag één speler van
het verdedigende team op het doel
afstormen en het verdedigen.

10) 25 yards (penalty three)
Geen verdediging toegestaan.

At the opposite ends of the field
there are two goals which are 3
meters wide and 5 meters high. As
with rugby, the ball must be played
between the two goal posts to score
points. As soon as a goal is scored,
ends are changed.

4) The line of the ball is
important
To safeguard both the players and
their horses the line of the ball is
important. This is determined by the
direction in which the ball is hit.
When a player has the line of the
ball at his or her righthand side, this
is the so-called ‘Right of way’. This
means that no other player is allowed
to cross this line, unless the distance
is such that there is no danger for
players or horses.
Having said this, the line can be
stolen bij other players. This can be
done by a shoulder push by which
players can push each other off the
line. The so-called ‘Ride off’.

6) Hooking, pushing and
shoulder-to-shoulder fights
A player may hook the mallet of
another player. He or she may also
push him or her away from the line
of the ball by engaging in a shoulder-to-shoulder fight.

7) Foul
If a player commits a foul, this is
punished with a penalty or a spot.
The more endangering the foul, the
more severe the penalty. Penalties
can be taken from various spots in
the field.

8) 25 yards (penalty one)
This can be defended by a team,
similar to a free kick in a football
match.

9) 15 yards (penalty two)
No defence is allowed against this
penalty. Only 1 player of the defending team is allowed to rush towards
the goal the moment the shot is
taken and try to defend it.

10) 25 yards (penalty three)
No defence allowed.

Museumplein Polo Amsterdam 2019

Royal Coster Diamonds
Paulus Potterstraat 2-6, Amsterdam
T: +31(0)20 305 5555
www.costerdiamonds.com
GASSAN Diamonds
Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175, Amsterdam
T: +31(0)20 622 5333
www.gassan.com
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Kunst in de openbare ruimte

Stad
van deunst
Het kunstaanbod in de openbare ruimte van Amsterdam
is rijk en divers. Van Under Heaven 02 aan de Wiltzanghlaan
tot Waiting for Buses & Birds in het Centraal Station. Voor het
Museumplein Polo Amsterdam Magazine 2019 wijzen elf bijzondere
Amsterdammers hun favoriete kunstwerk aan.

City of art – You can find a lot of different art objects in
Amsterdam’s public space. From Under Heaven 02 on the
Wiltzanghlaan to Waiting for Buses & Birds at the Central
Station. For the Museumplein Polo Amsterdam Magazine
2019, eleven iconic people in Amsterdam show us
their favourite work of art.

Museumplein Polo Amsterdam 2019
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J

an Willem Sieburgh, interim-directeur Stedelijk Museum – Tot
december van dit jaar is Jan Willem
Sieburgh (68) interim-directeur van
het Stedelijk. Onder zijn leiding zijn
spraakmakende exposities georganiseerd
zoals Coded Nature van Studio Drift, Ways
of being van Maria Lassnig en De verliefde
camera van de nog altijd populaire fotograaf
Ed van der Elsken. Jan Willem Sieburgh
is een geboren
en getogen
Amsterdammer,
die na de verkoop
van zijn aandelen
in één van de
grootste reclamebureaus van Nederland zakelijk
leider wordt van
het Rijksmuseum. Daar stunt Sieburgh onder
meer met de aftrap van de wereldtentoonstelling van Damien Hirst: For the Love of
God; met de bekende diamanten ingelegde
platina schedel. Na zijn aanstelling bij het
Rijksmuseum gaat Sieburgh als interim aan
de slag voor het Tropenmuseum en het Wereldmuseum in respectievelijk Amsterdam
en Rotterdam. Voor laatstgenoemde knoopt
Jan Willem Sieburgh een samenwerking aan
met Walter van Beirendonck. De Belgische
modeontwerper ontwerpt uiteenlopende
spraakmakende maskers voor het museum
onder de noemer Power Mask.

Keuze van Sieburgh
Het Van Randwijk-monument in het
Weteringplantsoen tegenover de Heineken
Brouwerij:
- Gedenkmuur met witte letters.
-	Herinnert de bewoners van Amsterdam
aan het verzet tegen de bezetting van de
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.
- Ontwerper: Gerda van der Laan.
- Tekst op het monument van dichter,
journalist en verzetsstrijder Hendrik van
Randwijk 1909-1966.
- Onthulling: 4 mei 1970.
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Van Sieburgh: “Wat een ongelooflijk lastige
vraag is dit. Er zijn zoveel kunstwerken in
de stad die heel aanwezig zijn en voor mij
heel dierbaar. Ook dingen die niet eens als
een kunstwerk worden gezien. Maar als ik
dan toch iets moet noemen is het de tekst
van de dichter Van Randwijk op een muurtje
tegenover de Heineken brouwerij: ‘Een volk
dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf
en goed verliezen, dan dooft het licht’. Een
poëtische herinnering aan de oorlog. De tekst
ken ik uit mijn hoofd.”
Jan Willem Sieburgh, interim director
of the Stedelijk – Until December of this
year, Jan Willem Sieburgh (68) will be interim
director of the Stedelijk. Under his leadership,
high-profile exhibitions such as Coded Nature by Studio Drift, Ways of being by Maria
Lassnig and De verliefde camera by the still
popular photographer Ed van der Elsken
were organised. Jan Willem Sieburgh was
born and bred in Amsterdam. After the sale
of his shares in one of the largest advertising
agencies in The Netherlands, he became the
business leader of the Rijksmuseum. There
Sieburgh did his own thing with the kick-off
of the world exhibition of Damien Hirst:
For the Love of God; with the well known

diamond inlaid platinum skull. After his
appointment at the Rijksmuseum, Sieburgh
works as ad-interim for the Tropical Museum
in Amsterdam and the Wereldmuseum (World
Museum) in Rotterdam. For the latter, Jan
Willem Sieburgh cooperated with Walter van
Beirendonck. The Belgian fashion designer
designs various striking masks for the museum under the name Power Mask.

Sieburgh’s choice
T he Van Randwijk-monument in the
Weteringplantsoen opposite the Heineken
Brewery:
-	Memorial wall with white letters.
-	Reminds the inhabitants of Amsterdam
of the resistance against the German
occupation during the Second World War.
- Designer: Gerda van der Laan.
-	Text on the monument of poet, journalist
and resistance fighter Hendrik van
Randwijk 1909-1966.
- Unveiled: 4 May 1970.
Van Sieburgh: “What an incredibly difficult
question. There are so many works of art in
the city that are very present and very dear
to me. Also things that are not even seen as
a work of art. But if I have to mention one
thing, it is the text of the poet Van Randwijk
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die verstopt staat achter de borstwering.
Het Wiel lijkt daardoor op de rand te staan.
- Kunstenaar: Jeroen Henneman.
- Onthulling: 1996.
- Henneman noemt dit type werk een staande tekening. Andere staande tekeningen
zijn De Schreeuw in het Oosterpark, De Kus
in Amsterdam-Zuidoost en De Doos op het
Gerswin-gebouw op de Zuidas.
Snellenberg: “Het Wiel zie je van ver aankomen. Wanneer je het nadert, verandert het van
vorm, het effect is 2D, 3D, er gebeurt van alles. In de jaren ‘60 stonden er borden langs de
weg bij Schiphol met de tekst: ‘Kijk op de weg,
niet in de lucht’. Van dit beeld kun je onmogelijk je ogen afhouden. Toen ik een keer aan
tafel zat met kunstenaar Jeroen Henneman en
mijn bewondering uitsprak over de optische
werking, de eenvoud, maar ook de boodschap
van zijn werk (een munt als een wiel met een
as, op het kantoor van de Belastingdienst, met
zoveel beweging, dat staat voor geld moet
rollen) zei Henneman ontnuchterend: ‘Wat een
gelul, het is gewoon een mooi ding’.”
on a small wall opposite the Heineken brewery: ‘A people that gives in to tyrants will lose
more than body and soul, then the light will go
out’. A poetic reminder of the war. I know the
text by heart.”

D

avid Snellenberg, oprichter
reclamebureau DAWN – Het
reclamebureau DAWN, dat David
Snellenberg (48) aan het begin van
de financiële crisis op de wereld
zet, wordt in het Nederlandse medialandschap
nog steeds gezien als een vreemde eend in de
bijt. Snellenberg wil met zijn reclamebureau
namelijk alleen
werk maken voor
maatschappelijk betrokken
organisaties: “Ik
had geen zin meer
om mijn talenten
te stoppen in het
verkopen van
hamburgers aan

tieners”. Met de campagne: Tijd voor echte
keuzes, volg je hart, gebruik je hoofd, voor de
Triodos-bank, zet hij zijn bureau op de kaart.
Even later gevolgd door Buurman & Buurman
voor Eneco en Moord in de dierentuin voor
Artis. In 2018 is Snellenberg door vakgenoten
uitgeroepen tot de beste binnen het reclamevak: ‘Koersvast en immer bevlogen, geeft hij
het vak kleur met zijn bureau en zijn persoonlijke betrokkenheid’. Hij is ook voorzitter van
de ADCN en ambassadeur van What Design
Can Do. David Snellenberg is opgegroeid in
Diemen-Zuid, wat door de meeste niet-Amsterdammers wordt gezien als Amsterdam.
Binnen Amsterdam ligt dat anders. Maar wat
kan het schelen.

De keuze van Snellenberg
Het Wiel op het dak van het belastingkantoor,
te zien vanaf de ringweg A10:
- Het is 9 meter hoog en staat op een
gebouw van 85 meter. Eén van de twee
hoogste hijskranen van Europa (120 meter)
moest worden gehuurd om de klus te
klaren. Het beeld staat op een constructie

David Snellenberg, founder of advertising
agency DAWN – Advertising agency DAWN,
founded by David Snellenberg (48) at the beginning of the financial crisis, is still seen as the
odd one out in the Dutch media landscape. With
his advertising agency, Snellenberg chooses to
work with socially involved organisations only:
“I no longer wanted to use my talents for selling
hamburgers to teenagers”. With the campaign
Time for real choices, follow your heart, use
your head, for the Triodos Bank, he firmly established his agency, shortly followed by Buurman
& Buurman for Eneco and Murder in the zoo for
Artis. In 2018, Snellenberg was voted the best
in the advertising profession by fellow professionals: ‘Steady and always passionate, he adds
colour to the profession with his agency and his
personal involvement’. He is also chairman of
the ADCN and ambassador of What Design Can
Do. David Snellenberg grew up in Diemen-South, which is considered Amsterdam by most
non-Amsterdam residents. Within Amsterdam
this is different. But who cares?
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Snellenberg’s choice
Het Wiel on the roof of the tax office
building, visible from the A10 high-way:
-	It is 9 metres high placed on an 85 meters
high building. One of the two tallest cranes
in Europe (120 meters) had to be rented
to get the job done. The statue stands on
a construction hidden behind the parapet,
and Het Wiel appears to be standing on
the edge.
- Artist: Jeroen Henneman.
- Unveiled: 1996.
-	Henneman calls this type of work a
standing-up drawing. Other such drawings
are De Schreeuw in the Oosterpark, De Kus
in Amsterdam-Zuidoost and De Doos on
top of the Gershwin building on the Zuidas.
Snellenberg: “You can see Het Wiel from afar.
Approaching it, it changes shape, the effect is
2D, 3D, just about everything happens. In the
1960s there were signs along the roads near
Schiphol saying: ‘Look at the road, not in the
sky’. It is impossible to keep your eyes off this
image. One day, when I sat at the table with
artist Jeroen Henneman and expressed my
admiration for the optical effect, the simplicity,
but also the message of his work (a coin like a
wheel with an axle, on top of the office of the
tax authorities, with so much movement, that
stands for money is round.) Henneman said
very down-to-earth: ‘What a load of bullshit, it’s
just a beautiful thing’.

J

org Grimm, kunsthandelaar en
eigenaar van Grimm Gallery –
Jorg Grimm is een van de weinige
galeriehouders in Nederland die een
omzet van internationale proporties
draait. Hij heeft
een neus voor
succesvolle
kunstenaars. Zijn
Grimm Gallery is
zowel in Amsterdam als in New
York te vinden. Op
zeventienjarige
leeftijd klopt hij
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aan bij de Rietveld Academie, een topopleiding
voor kunstenaars. Toch maakt Jorg Grimm de
studie niet af. Te vaag, te moeilijk, te weinig
talent. Later, op de HES in Amsterdam, leert
hij ondernemerschap en kunst met elkaar te
verbinden. “Als ik nu naar mijn schilderijen kijk,
moet ik concluderen dat het slecht werk is.
Maar door veel te schilderen word je misschien
geen heel goede schilder, maar train je wel
je oog.” Hij vertegenwoordigt Nederlandse
artiesten als Michael Raedecker, Ger van Elk,
Alex van Warmerdam en Guido van der Werve.
Maar verkoopt ook het werk van internationale
sterren als Caroline Walker, Charles Avery, Alex
Dorody en Matthew Day Jackson.

De keuze van Grimm
Figure découpée in het Vondelpark:
- Vogel uitgevoerd in een gravure op wit beton
met zwarte spikkels.
- De oorspronkelijke versies van het beeld
waren een paar decimeter groot en van blik.
- Kunstenaar: Pablo Picasso, gemaakt door
de Noorse kunstenaar Carl Nesjar.
- Onthulling: 1965, ter ere van het honderd

jarig bestaan van het Vondelpark.
- Picasso schenkt het beeld aan Amsterdam
onder de voorwaarde dat het blijvend op de
plek tentoongesteld moet worden.
- De stad Rotterdam heeft eveneens een
beeld van Picasso gemaakt met dezelfde
techniek: Sylvette (1963).
- Op een zomerse dag doet deze Picasso
vooral dienst als doelpaal.
Grimm: “Ik zie dit beeld al van kleins af aan. Er
zijn meer van dit soort sculpturen in verschillende steden. Picasso maakt een tekening of
een snelle schets en laat iemand anders het in
beton uitvoeren. Het had beter en mooier kunnen zijn, want waarom is de achterkant niet
vlak en ook niet van een tekening voorzien?
Maar het blijft een prachtig beeld en omdat-ie
in het Vondelpark staat, is het voor mij direct
verbonden aan het gevoel van vrije tijd.”
Jorg Grimm, art dealer and owner of
Grimm Gallery – Jorg Grimm is one of the
few gallery owners in The Netherlands with a
turnover of international proportions. He has
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a sharp eye for successful artists. His Grimm
Gallery can be found in both Amsterdam and
New York. At the age of seventeen he started
at the Rietveld Academy, one of the best art
schools. Yet, Jorg Grimm did not finish his
studies. Too vague, too difficult, too little talent.
Later, at the HES in Amsterdam (Amsterdam
School of Economics), he learned to link
entrepreneurship with art. “When I look at my
paintings now, I have to conclude that they are
inferior. Having said that, by painting a lot you
may not become a very good painter, but you
do train your eye.” He represents Dutch artists
such as Michael Raedecker, Ger van Elk, Alex
van Warmerdam and Guido van der Werve.
But he also sells the work of international
famous artists like Caroline Walker, Charles
Avery, Alex Dorody and Matthew Day Jackson.

Grimm’s choice
Figure découpée in the Vondelpark:
-	Bird in an engraving on white concrete dotted with black spots. The original versions
of the sculpture were a few decimeters in
size and made of tinplate.
-	Artist: Pablo Picasso, made by the
Norwegian artist Carl Nesjar.
-	Unveiled: 1965, in honour of the 100th
anniversary of the Vondelpark.
-	Picasso donates the sculpture to Amsterdam on the condition that it is permanently
exhibited on the site.
-	The city of Rotterdam also has a sculpture
of Picasso made with the same technique:
Sylvette (1963).
-	On a summer’s day, this Picasso mainly
serves as a goalpost.

A

rne van der Wal, oprichter
en hoofdredacteur Follow
the Money – Van der Wal is
medeoprichter van Follow the
Money (FTM), een onafhankelijke
nieuwswebsite voor financieel-economische
onderzoeksjournalistiek. Een online platform
dat in de afgelopen jaren een aantal geruchtmakende zaken aan het licht heeft gebracht,
waaronder de handel en wandel van voormalig partijvoorzitter van de VVD: Henry Keizer.
Van der Wal komt uit het Friese Franeker en
begint al vroeg
met schrijven,
eerst voor de
schoolkrant, later
voor De Struner
(Fries woord voor
rondkijker). Zijn
zus weet wel
waarom. “Arne
kan er slecht
tegen als iets niet deugt. Dan wil hij uitpluizen
hoe dat in elkaar zit, dingen boven tafel
krijgen.” Na zijn studie geschiedenis en een
baan in het bedrijfsleven, gaat hij stagelopen
bij De Volkskrant en komt vlot daarna, in
1993, terecht bij het maandblad Quote. Van
der Wal bedenkt en maakt de Quote 100,
later de Quote 500. Het eerste succesvolle
data-journalistieke project van Nederland.
Hij verlaat Quote voor het adjunct-hoofd-

redacteurschap van het inmiddels ter ziele
gegane FEM Business (Reed Elsevier), waar
Jeroen Smit (schrijver van De Prooi), destijds
de redactionele scepter zwaait. In 2009
richt Arne van der Wal FTM op samen met
oud-Quote-collega’s Eric Smit en Mark Koster.

De keuze van Van der Wal
Het schip van Slebos, aan de zuidwal van de
Sloterplas in Osdorp:
- Beeld van een binnenvaartschip. Per
toeval ontstaan. Oorspronkelijk is het de
bedoeling dat er een uitkijktoren naast het
restaurant zou verrijzen.
- Kunstenaar: Architect Dick Slebos.
- Onthulling: 1961.
- In de definitieve versie is de zijkant van de
wal bij het ontwerp betrokken. Zo transformeert Slebos een beperking tot een illusie.
Van der Wal:“Als journalist ben ik elke
dag bezig met feiten en waarheidsvinding.
Misschien dat ik daarom houd van kunst die
me even uit de alledaagse werkelijkheid haalt,
een illusie creëert. Nergens in Amsterdam
voel ik dat sterker dan aan de Sloterplas in
Nieuw-West. Wie vanaf de drukke westkant
over de plas naar het oosten tuurt, ziet aan
de horizon langzaam een groot schip varen.
Middenin de stad waan je je even op zee.
Het schip is geen schip, maar Het schip van
Slebos. Een eenvoudig modern gebouw,

Grimm: “I’ve been seeing this image since
I was a kid. There are similar sculptures in
several cities. Picasso made a drawing or a
quick sketch and then someone else would
execute his design in concrete. It could have
been better looking, because why is the
artwork not smooth at the back and does it
lack a drawing? But still, it is a beautiful image
and as you’ll find it in the Vondelpark, for me it
is directly linked to a feeling of leisure.”
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een kade en een aantal lantaarnpalen aan
de oostoever van de plas. Meer is het niet.
Illusie.”
Arne van der Wal, founder and editorin-chief Follow the Money – Van der
Wal is co-founder of Follow the Money
(FTM), an independent news website for
financial-economic investigative journalism.
An online platform that, in recent years, has
brought a number of high-profile cases to
light, including the wheeling and dealing of
former party chairman of the VVD: Henry
Keizer. Van der Wal comes from Franeker
in Friesland and started writing early, first
for the school paper, later for De Struner
(Frisian word for “The Roamer”). His sister
knows why. “Arne can’t stand it if something
isn’t right. Then he wants to find out how it
works, and get a better understanding of it”.
After studying history and a job in business,
he starts an internship at De Volkskrant and,
in 1993, ends up at the monthly magazine
Quote. Van der Wal invents and develops
the Quote 100, later the Quote 500. It was
the first successful editorial data project in
the Netherlands. He leaves Quote to become the deputy editor-in-chief of the now
collapsed FEM Business (Reed Elsevier),
where, at that time, Jeroen Smit (author of
De Prooi), was in charge. In 2009 Arne van
der Wal founds FTM together with former
Quote colleagues Eric Smit and Mark Koster.

Van der Wal’s choice
 et schip van Slebos on the southern quay
H
of the Sloterplas in Osdorp:
-	Image of a barge. It was created by chance. Originally the intention was to build a
lookout tower next to the restaurant.
- Artist: Architect Dick Slebos.
- Unveiled: 1961.
-	The design’s final version involved the
quayside. Slebos managed to transform a
limitation into an illusion.
.
Van der Wal: “As a reporter, I’m involved
in facts and truth-finding on a daily basis.
Maybe that’s why I like art that takes me
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away from this everyday reality, creating
an illusion. Nowhere in Amsterdam do I
feel this more strongly than at Sloterplas in
Nieuw-West. If you look eastwards over the
lake from the busy west side, you will see a
large ship sailing slowly on the horizon. In
the middle of the city, you suddenly imagine
yourself at sea. The ship is not a ship, but
Het schip van Slebos. A simple modern
building, a quay and a number of lampposts
on the east bank of the lake. That’s all it is.
Illusion.”

R

oberto Meyer, architect, ondernemer – Vraag Roberto Meyer
(60) naar het favoriete gebouw
uit zijn oeuvre, dan volgt zonder aarzeling het ING House. Een volledig
doorzichtig pand met binnentuinen, dat als
een majestueus schip langs de rijksweg A10
lijkt afgemeerd. Het ontwerp katapulteert zijn
carrière. De in Bogota geboren architect moet
vanwege zijn werk veel reizen tussen Amsterdam, Madrid en Genève, waar de kantoren
van zijn organisatie MVSA staan. Toch is hij
het liefst in de hoofdstad. Meyer: “Ik hoef de
stadsgrens maar
over te rijden en
ik heb een goed
gevoel. Hoe mooi
is het om van
zuid naar noord
te lopen, of van
oost naar west.
Amsterdam bruist
en bloeit. Van
de piraten in noord tot de glamour in zuid.”
Meyer is verantwoordelijk voor beeldbepalende architectuur in Amsterdam, waaronder het
nieuwe Flow in de Houthavens, de verbouwing van Riverstaete aan de Amstel en het
Berghaus Plaza. In Rotterdam kennen ze hem
van het nieuwe Centraal Station. Meyer is
voor de gemeente Amsterdam supervisor voor
een gedeelte van de noordelijke IJ-oevers en
voorzitter van ARTZUID.

De keuze van Meyer
Birth of Apollo, aan het begin van de Apollo

laan, daar waar de Churchilllaan eindigt:
- Het beeld is van sloophout en andere
materialen gemaakt ter ere van ARTZUID.
- Kunstenaar: Ivan Cremer (inderdaad, zoon
van schrijver en kunstenaar Jan Cremer).
- Onthulling: juni 2019.
- Cremer is opgeleid als architect en heeft
enige tijd geleden besloten om voor de
kunst te gaan, omdat hij in de architectuur
niet kwijt kan wat hij in het beeldhouwen
wel vindt.
- Werkt vanuit de Duitse kunststad Leipzig.
Meyer: “Birth of Apollo is van oud hout en
schroot gemaakt waardoor het materiaal een
waanzinnig mooi beeldend nieuw leven heeft
gekregen. Door het gebruik van materialen
lijkt het alsof het beeld beweegt. Het straalt
een ongelofelijke dynamiek uit. Ivan Cremer
wil geen van tevoren bedachte dingen maken.
Hij laat het ontstaan. Dat doet hij met zijn
ogen, op gevoel en elke stap in het maakproces geeft hem weer een andere richting. Die
energie zie, voel en ervaar je. Ik wil meer van
hem zien.”
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for part of the northern banks of the IJ and
chairman of ARTZUID.

Meyer’s choice
Birth of Apollo, at the beginning of the
Apollolaan, where the Churchilllaan ends:
-	The sculpture is made of scrap wood and
other materials in honour of ARTZUID.
-	Artist: Ivan Cremer (indeed, son of writer
and artist Jan Cremer).
- Unveiled: June 2019.
-	Cremer studied architecture but some time
ago he decided to focus on art, because
he feels that things he cannot express in
architecture can be depicted
in sculptures.
-	He works from the German art city
of Leipzig.

Roberto Meyer, architect en entrepreneur – Ask Roberto Meyer (60) which of his
buildings he likes best, and his answer will
undoubtedly be the ING House. A completely
transparent building with inner gardens, which
looks like a majestic ship berthed along the
A10 high-way. This design has catapulted his
career. Because of his work, the architect,
who was born in Bogota, has to travel a lot
between Amsterdam, Madrid and Geneva,
where the offices of his firm MVSA are based.
Yet he prefers to be in the capital. Meyer: “I
only have to cross the city border and I feel
good. How marvellous it is to walk from South
to North, or from East to West. Amsterdam
is bustling and blossoming. From the pirates
in the North to the glamour in the South.”
Meyer is responsible for iconic architecture
in Amsterdam, including the new Flow in the
Houthavens, the conversion of Riverstaete
at the Amstel river and the Berghaus Plaza.
In Rotterdam he is known for his design of
Rotterdam’s new Central Station. On behalf
of the city of Amsterdam, Meyer is supervisor

Meyer:“Birth of Apollo is made of old wood
and scrap, giving it a visually exciting beautiful
new life. By using various of materials the
image seems to be moving. It exudes an
incredible vitality. Ivan Cremer doesn’t want
to make pre-thought objects. He allows them
to emerge. He does this using his eyes,
feeling the vibe, and every step in the creative
process causes him to change directions. You
see, feel and experience that energy. I want to
see more of him.”

C

asper Reinders, restaurantondernemer van Amsterdam – ‘De
wonderlijke carrière van horecakoning Casper Reinders’. Zo zou de
titel kunnen luiden van een boek
over deze ondernemende Amsterdammer.
Reinders (49) stampt in 24 jaar 25 zaken uit
de grond en verbouwt in diezelfde tijd 35 cafés
en restaurants. Hij begint met een primeur in
de hoofdstad: noodlebar Noa. “Iedereen raadde
het af, maar het werd een groot succes. Je
kunt het je nu niet meer voorstellen, maar we
moesten nog aan tafel uitleggen wat noodles
waren.” Club Jimmy Woo is de volgende loot
aan de stam van de Tao Horeca Group van
Reinders. Dankzij het geweldige geluid en dito
dansvloer met een plafond van twaalfduizend
lampjes staan binnen de kortste keren

wereldsterren als
Justin Timberlake
en Robbie Williams
in de zaak. Daarna
volgen zaken als
Bo Nam, Joya,
Lion Noir, Libertine
Petit Café, Club NL
en Chicago Social
Club. Deze zomer
verkoopt hij Libertine Comptoir de Cuisine en
Bumbu Kitchen. Reinders wil zich meer gaan
toeleggen op het inrichten van horecagelegenheden. Hij woont zelf tussen de opgezette
alligators, slangenkarkassen, oude wereldbollen, knuppels uit Polynesië, kunst en allerhande
vintage in het voormalig bankgebouw, waar
ooit schrijver Léon de Winter heeft gewoond.

De keuze van Reinders
The London Police (TLP), Prinsengracht,
aangebracht op het rijksmonument uit 1741,
daar waar de Tuinstraat begint:
- Muurschildering van vrolijke zwarte
poppetjes, de zogeheten LAD’s.
- Kunstenaars: Chaz Barrison en Bob Gibson,
twee naar Nederland geëmigreerde Britten.
- Onthulling: begin 2000.
- Buurtbewoners schakelen TLP in om
de blinde muur op te sieren. De dienst
Bureau Monumenten en Archeologie wil de
muurschildering verwijderen, maar de buurt
onderneemt succesvol actie.
Reinders: “Ik word iedere keer blij wanneer
ik die zwartwitte poppetjes zie als ik in de
Jordaan ben. Leuk dat kunst zo toegepast
is en dat je niet tegen een saaie grijze muur
aankijkt. Wat vroeger als vandalisme werd gezien, graffiti, is nu gemeengoed geworden. In
2017 brengt The London Police op eenzelfde
soort gevelvlak opnieuw een muurschildering
aan, maar dan aan de Zeeburgerdijk. De
schildering aan de Prinsengracht komt daar
als ‘citaat’ in terug. Gaaf.”
Casper Reinders, restaurant entrepreneur of Amsterdam – ‘The amazing career
of restaurant entrepreneur (“hospitality
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the blind wall. The Department of Monuments and Archaeology wanted to remove
the mural, but the neighbourhood succesfully takes action.
Reinders: “Every time I am in the Jordaan I
feel happy seeing those black and white dolls.
It’s much more attractive to use art this way
instead of looking at a boring grey wall. What
used to be seen as vandalism, graffiti, has now
become mainstream. In 2017, The London
Police repainted the same kind of façade with
a mural, this time on the Zeeburgerdijk. The
painting on the Prinsengracht reappeared there
as ‘quotation’. Cool.”

G
king”) Casper Reinders’. This could be the
title of a book about this enterprising resident
of Amsterdam. In 24 years Reinders (49)
set up 25 businesses while refurbishing 35
cafés and restaurants at the same time. He
started with a first in the capital: noodle bar
Noa. “Everyone advised against it, but it was
a great success. You can’t imagine it now, but
we had to explain at the table what noodles
were.” Club Jimmy Woo is the next branch of
the Tao Horeca Holding of Reinders. Thanks to
the great sound and the 12,000-light ceiling
dance floor, it soon received stars like Justin
Timberlake and Robbie Williams. This was
followed by enterprises like Bo Nam, Joya,
Lion Noir, Libertine Petit Café, Club NL and
Chicago Social Club. This summer he is selling
Libertine Comptoir de Cuisine and Bumbu
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Kitchen. Reinders now wants to focus more
on the interior design of restaurants. He lives
among stuffed alligators, snake carcasses,
old globes, bats from Polynesia, an ostrich
skeleton, art and all kinds of vintage in the
former bank building, where writer Leon de
Winter once lived.

Reinders’ choice
T he London Police, (TLP) mural on the corner
of the Prinsengracht and the Tuinstraat, painted
on the (1741) listed building:
-	Wallpainting of cheerful black dolls, the
so-called LAD’s.
-	Artists: Chaz Barrison and Bob Gibson, two
British immigrants living in the Netherlands.
- Unveiled: Early 2000.
-	Local residents mobilised TLP to decorate

uido van der Werve,
kunstenaar – Rare kwast zullen
sommigen denken als ze vernemen
hoe Guido van der Werve (42) te
werk gaat. In zijn kunst staat hijzelf
centraal en niet zonder gevaar. Van der Werve
wordt bekend door zijn werk Nummer acht,
everything is going to be alright (2007), onder
meer aangekocht door het New Yorkse MoMA.
In een levensgroot geprojecteerde video hoort
de kijker een enorm gebrul en ziet een figuurtje op een witte ijsvlakte lopen met een witte
lucht erboven. Vlak achter dat figuurtje klieft
een ijsbreker door het ijs. Het beeld drukt de
nietigheid van de mens uit, in die witte ruimte,
het gewoon maar
door blijven lopen,
vooruit, zonder
omkijken, in de
wetenschap dat
stilstaan verplettering of verdrinking
betekent. In Nummer negen, The
day I didn’t turn
with the world, dat hij in datzelfde jaar op de
Noordpool maakt, zien we hoe hij een etmaal
lang op een plek stilstaat en meedraait met de
zon in plaats van de aarde. Van der Werve was
eigenlijk van plan beroepspianist te worden;
muziek speelt nog steeds een hoofdrol in
zijn beeldend werk met performances, films,
fotografie, boeken en composities.
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De keuze van Van der Werve
Het Max Euweplein (en meer in het bijzonder
het grote schaakspel) ligt in het centrum
aan de Weteringschans, niet ver van het
Leidseplein:
- De stukken van het schaakspel worden
iedere dag opgeborgen in twee ijzeren
kisten waar toeschouwers en spelers op
kunnen zitten.
- Kunstenaar: David van Zeggeren, destijds
tien jaar oud.
- Onthulling: 6 juli 1996.
- Het Max Euweplein is gebouwd op de
luchtplaats van het voormalige Huis van
Bewaring. Het plein is vernoemd naar de
schaakgrootmeester en wiskundeleraar
Max Euwe (1901-1981). Op 7 mei 2004
werd op initiatief van de ondernemersvereniging een door José Fijnaut gemaakt
standbeeld van Max Euwe onthuld. De
toegang tot het plein vanaf de Weteringschans bestaat uit een neoklassieke
façade waarop de tekst staat: ‘Homo sapiens non urinat in ventum – een wijs man
urineert niet tegen de wind in’. Op het Max

Euweplein staat een gedenkteken (een
blauw vlak met glazen tranen), ontworpen
door Bernard Heesen, ter herinnering aan
gevangenen in de Tweede Wereldoorlog.
Van der Werve: “Het openbare schaakspel is
mijn favoriet. Iedere dag wordt hier schaak
gespeeld. Fijn om daar rond te hangen.”
Guido van der Werve, artist – Strange
dude, some people will say when they hear
how Guido van der Werve (42) operates.
In his art, he focuses on himself, and not
without danger. Van der Werve became
famous with his work Nummer acht, Everything is going to be alright (2007), which
was, among others, purchased by MoMA
New York. In a life-size projected video, the
viewer hears an enormous roar and sees
a figure walking on a white frozen surface
with a white sky above. Just behind that
figure an icebreaker is carving through the
ice. The insignificance of man in that white
space, the continued walking, forward,

without looking back, in the knowledge
that standing still means crushing or
drowning. In Nummer negen, The day I
didn’t turn with the world, which he made
on the North Pole in the same year, we see
how he stands stock-still for 24 hours and
turns with the sun instead of the earth.
Initially Van der Werve was planning to
become a professional pianist; music still
plays a leading role in his visual work with
performances, films, photography, books
and compositions.

Van der Werve’s choice
The Max Euwesquare (and more particularly the big chess game), in the city centre
on the Weteringschans, not far from
the Leidseplein:
-	The chess pieces are stored daily in the
iron chests on which spectators and
players can sit.
-	Artist: David van Zeggeren, ten years
old at the time.
- Unveiled: 6 July 1996.
-	The Max Euwesquare is built on the
yard of the former detention centre. The
square is named after the chess grand
master and mathematics teacher Max
Euwe (1901-1981). On 7 May 2004,
a statue of Max Euwe, made by José
Fijnaut, was unveiled at the initiative of
the entrepreneurs association. The entrance to the square from the Weteringschans-side consists of a neoclassical
façade with the text: ‘Homo sapiens
non urinat in ventum - a wise man does
not urinate against the wind’. On the
Max Euweplein stands a memorial (a
blue surface with glass tears), designed
by Bernard Heesen, in memory of the
prisoners during the Second World War.
Van der Werve: “The public chess game is
my favourite. Chess is played here every
day. It’s a nice place to hang out.”
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A

nnemarie van Gaal, ondernemer, columnist en schrijver –
‘Wie succesvol wil zijn, moet de
omgeving elimineren.’ Uitspraak
van onderneemster en auteur
Annemarie van Gaal. Van Gaal (57) groeit op in
Heerlen en verhuist na haar eindexamen naar
Amsterdam. In 1985 wordt ze directiesecretaresse en later projectmanager bij uitgever
VNU. In 1990 gaat ze, ten tijde van het bewind
van Michail Gorbatsjov, samen met Derk Sauer
naar Moskou om voor VNU Moscow Magazine
op te zetten. Dit mislukt en Van Gaal en Sauer
verlaten VNU. Ze blijven in Moskou, richten zelf
in 1992 Independent Media op en lanceren
onder meer Russische versies van Cosmopolitan, Marie Claire en Good Housekeeping.
Binnen vijf jaar hebben ze zevenhonderd
werknemers en twintig kranten- en tijdschriftentitels. Na de verkoop van haar aandelen in
Independent Media komt Van Gaal in 2000
terug naar Nederland. Ze wordt onder meer
directeur van de Telegraaf Tijdschriften Groep.
In 2004 richt ze AM Media op met onder andere AM Magazine
(voor succesvolle
zakenvrouwen). Bij
het grote publiek
is ze vooral
bekend van televisieprogramma’s
als Ten Einde
Raad (NCRV) en
Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4). Van Gaal
schrijft wekelijks een column voor De Telegraaf
en heeft verschillende boeken geschreven
waaronder Ambitie (Ondernemersboek van het
jaar 2010) en Winst (2014).

De keuze van Van Gaal
Hoe groot Amsterdam ook is en hoeveel kunstwerken er in de openbare ruimte moge staan,
Jorg Grimm (pag. 26) en Annemarie van Gaal
hebben hun hart laten spreken voor dezelfde
sculptuur van Pablo Picasso: Figure découpée
in het Vondelpark.
- Vogel uitgevoerd in een gravure op wit beton
met zwarte spikkels.
- De oorspronkelijke versies van het beeld
waren een paar decimeter groot en van blik.
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- Kunstenaar: Pablo Picasso, gemaakt door
de Noorse kunstenaar Carl Nesjar.
- Onthulling: 1965, ter ere van het honderdjarige bestaan van het Vondelpark.
- Picasso schonk het beeld aan Amsterdam
onder de voorwaarde dat het blijvend op de
plek tentoongesteld zou worden.
- De stad Rotterdam heeft eveneens een
beeld van Picasso gemaakt met dezelfde
techniek: Sylvette (1963).
- Op een zomerse dag doet deze Picasso
vooral dienst als doelpaal.
Van Gaal:“Ik houd van het werk van Picasso
en dit beeld in al zijn imposantheid (7 meter
hoog) staat prachtig in een mooie open ruimte
in het Vondelpark. Ik loop er veel en iedere
keer raakt het beeld me weer. In alle seizoenen is het even mooi; ‘s winters als de sneeuw
op het gras en de bomen ligt maar ook ‘s
zomers met al dat groen eromheen steekt
het beeld magisch af. Ik houd van beelden
die aangeraakt kunnen worden en onderdeel
zijn van het alledaagse leven, dat is met dit
beeld zeker het geval; kinderen spelen op het
grasveldje ervoor en verliefde stelletjes liggen
er op dekentjes te genieten.”
Annemarie van Gaal, entrepreneur,
columnist and writer – ‘If you want to be
succesful, you have to eliminate the suroundings.’ Statement by entrepreneur and author
Annemarie van Gaal. Van Gaal (57) grew up
in Heerlen and moved to Amsterdam after her
final exams. In 1985 she became an executive
secretary and later on project manager
with publisher VNU. In 1990, during Mikhail
Gorbachev’s reign, she went to Moscow with
Derk Sauer to start up VNU Moscow Magazine.
This failed and both Van Gaal and Sauer leave
VNU. They stay in Moscow, start Independent
Media in 1992 and launch Russian versions
of Cosmopolitan, Marie Claire and Good
Housekeeping. Within 5 years they have 700
employees and 20 newspapers and magazines. After selling her Independent Media
shares, Van Gaal returns to The Netherlands in
2000. Among others, she becomes director of
the Telegraaf Tijdschriften Groep. In 2004 she

founds AM Media, including AM Magazine (for
successful business women). To the general
public she is best known from television programmes such as Ten Einde Raad (NCRV) and
Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4). Van Gaal
writes a weekly column for De Telegraaf and
has written several books including Ambitie
(Entrepreneurial Book of the Year 2010) and
Winst (2014).

Van Gaal’s choice
No matter how large Amsterdam is and how
many works of art one can find in the public
space. Jorg Grimm (p.26) and Annemarie van
Gaal have chosen the same artwork as
their favorite: Figure découpée in the
Vondelpark.
-	Bird in an engraving on white concrete dotted with black spots. The original versions
of the sculpture were a few decimeters in
size and made of tinplate.
-	Artist: Pablo Picasso, made by the Norwegian artist Carl Nesjar.
-	Unveiled: 1965, in honour of the 100th
anniversary of the Vondelpark.
-	Picasso donates the sculpture to Amsterdam on the condition that it is permanently
exhibited on the site.
-	The city of Rotterdam also has a sculpture
of Picasso made with the same
technique: Sylvette (1963).
-	On a summer’s day, this Picasso mainly
serves as a goalpost.
Van Gaal: “I love Picasso’s work and this statue in its grandeur (7 meters high) looks great
in this beautiful open space in the Vondelpark.
I often walk there and every time I see it I am
touched. It’s just beautiful in every season; in
winter when the snow covers the grass and
the trees, but also in summer the statue magically stands out with all the green surrounding
it. I love statues that can be touched and are
part of everyday life, and that is certainly the
case with this one: Children play on the lawn
in front of it and couples in love just lie on
blankets enjoying themselves.”
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endrikje Crebolder, directeur
Development en Media Rijksmuseum – Hendrikje Crebolder
(49) wordt de moneymaker van de
culturele sector genoemd, omdat
geen museum zoveel sponsorgeld binnenhaalt
als het Rijksmuseum. Ze heeft een ijzeren discipline en deelt haar dagen in als een spoorboekje. Zelfs het moment voor het ontbijt staat
vast: sporten met haar personal trainer Radmilo. Voor wie denkt dat Hendrikje Crebolder is
vernoemd naar de
dienstmeid van
Rembrandt heeft
het mis. Haar
ouders vinden
het ‘gewoon’ een
mooie naam. Ze is
geboren in Sumve,
Tanzania en heeft
drie dochters. Crebolder groeit op in een cultureel bewust gezin.
Haar moeder is de dichteres Emma Crebolder.
Haar vader, die als jonge arts in Afrika werkt,
is emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde
Harry Crebolder. “We kregen thuis een sterk
maatschappelijk bewustzijn mee. Ik ben
uiteindelijk in de advocatuur gerold, maar
wel met in het achterhoofd dat ik ooit voor
een maatschappelijke organisatie wilde gaan
werken.” Van 1997 tot 2006 werkt Hendrikje
Crebolder als advocaat bij Baker McKenzie in
Amsterdam, Kazachstan, Parijs en Madrid. Ze
komt in 2006 in dienst bij het Rijksmuseum. In
2017 treedt ze toe tot het Directieteam.

-

-

-

(1827 – 1921), architect van het Centraal
en de onderdoorgang van het Rijks.
Tegelfabriek Koninklijke Tichelaar uit het
Friese Makkum vervaardigt de 77.000
handgeschilderde wand- en vloertegels op
het oudhollandse formaat van 13 bij 13
centimeter. De eerste 20 meter in de tunnel
bestaat uit een sterk vergrote reproductie.
Kunstenaar: Irma Boom, wereldvermaard
door haar boekontwerpen en vormgever
van het Rijksmuseum.
Architect tunnel: Benthem Crouwel
Architects.
Onthulling: 21 november 2015.
Irma Boom komt het werk van Cornelis
Boumeester op het spoor als het wordt
gerestaureerd bij de tegelfabriek en zij
een boek voor ze maakt en aan de nieuwe
huisstijl werkt.

De keuze van Crebolder

-

Zeegezicht aan het IJ, de honderd meter
lange tegelwand in de Cuyperspassage, de
fiets- en voetgangerstunnel bij Amsterdam
Centraal Station:
- Overweldigend schouwspel, van haringvissers die hun netten binnenhalen op het
IJ, terwijl imposante koopvaardijschepen
ertussendoor laveren.
- Het werk is gebaseerd op het tegeltableau
van de Rotterdamse tegelschilder Cornelis
Boumeester (1680-1730) in het
Rijksmuseum.
- De tunnel is vernoemd naar Pierre Cuypers

Crebolder: “Een tunnel heeft voor mij altijd iets
duisters, maar door het tegelplateau van Irma
Boom krijgt de passage een sanitaire frisheid.
Als uitgangspunt nam ze het tegeltableau
‘s Lands schip Rotterdam en De haringvloot
van Cornelis Boumeester. Alleen het wapen
op het achtersteven verving ze door het
Amsterdamse stadswapen met de Andreas-

kruisen. Irma Boom legt in dit werk diverse
verbindingen: naar onze zeevaartgeschiedenis,
eeuwenoude ambachtskunst en een plek die
voor verbinding staat, een tunnel van het IJ
naar het stadscentrum. Saillant detail: richting
het IJ vervaagt de afbeelding; de schetsmatige
lijnen gaan over in een kleurverloop van lichtnaar donkerblauw. Deze lijnen moeten ervoor
zorgen dat fietsers wat minder hard gaan
rijden als het pontje in zicht komt. Ik fiets het
liefst stapvoets door de tunnel.”
Hendrikje Crebolder, Director of
Development and Media at the
Rijksmuseum – Hendrikje Crebolder (49)
is called the money-maker of the cultural
sector, because no museum collects as much
sponsorship money as the Rijksmuseum.
She has an iron discipline and arranges her
days like a railway timetable. Even the time
before breakfast is planned: exercising with
her personal trainer Radmilo. Anyone who
thinks that Hendrikje Crebolder is named
after Rembrandt’s maid is wrong. Her parents
simply think it’s a beautiful name. She was
born in Sumve, Tanzania and has three daughters. Crebolder grew up in a culturally well-
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balanced family. Her mother is the poet Emma
Crebolder. Her father, emeritus professor of
general medicine Harry Crebolder, works as
a young doctor in Africa. “At home we were
brought up with a strong social awareness.
Eventually, I joined the legal profession, but
always kept in mind that I would like to work
for a social organisation one day. From 1997
to 2006 Hendrikje Crebolder works as a
lawyer at Baker McKenzie in Amsterdam,
Kazakhstan, Paris and Madrid. She starts
at the Rijksmuseum in 2006. In 2017 she
joins the Rijksmuseum’s management team.

Crebolder’s choice
Zeegezicht aan het IJ, the one hundred
meter long tile wall in the Cuyperspassage,
the bicycle and pedestrian tunnel near
Central Station:
-	An overwhelming spectacle of herring
fishermen bringing in their nets on the IJ,
with impressing trading ships navigating
in between.
-	The work is based on tile panel by
Rotterdam painter Cornelis Boumeester
(1680-1730) at the Rijksmuseum.
-	The tunnel is named after Pierre Cuypers
(1827 - 1921), architect of the Central
Station and the underpass of the
Rijksmuseum.
-	Tile factory Koninklijke Tichelaar from
Makkum, Friesland, produced the 77,000
hand-painted wall and floor tiles in the old
Dutch format of thirteen by thirteen centimeters. The first 20 metres in the tunnel
show a greatly enlarged reproduction.
-	Artist: Irma Boom, world famous for
her book designs and designer for the
Rijksmuseum.
-	Tunnel architect: Benthem Crouwel
Architects.
- Unveiled: 21 November 2015.
-	Irma Boom spots Cornelis Boumeester’s
work when it is restored at the tile factory
which assigned her to write a book for
them and develop their new corporate
design.
Crebolder: “For me a tunnel always feels
somewhat dark, but because of Irma
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Boom’s tile panel the passage gets the
freshness of a bathroom. She started
out from the tile panel depicting Warship
Rotterdam and the Herring Fleet of Cornelis
Boumeester. She just replaced the weapon
on the stern with Amsterdam’s city emblem
with the St Andrew’s Crosses. In her work
Irma Boom establishes various links: to
our maritime history, centuries-old craftsmanship and a place that represents being
connected, a tunnel from the IJ to the city
centre. A striking detail: in the direction of
the IJ, the image fades; the sketchy lines
turn into a colour gradient from light to dark
blue. These lines are intended to reduce
the speed of cyclists when the ferry comes
into view. I prefer to cycle at walking pace
through the tunnel.”

C

or van Zadelhoff, ondernemer
en filantropisch kunstliefhebber – Zonder Cor van Zadelhoff
(81) zou er geen Museumplein
Polo Amsterdam zijn. Zonder
Van Zadelhoff, zouden ook veel van de
musea in Amsterdam hun ambities moeten
terugschroeven. Van Zadelhoff houdt van
kunst, Amsterdam, paarden en het landleven.
Hij groeit op in Ouderkerk aan de Amstel
als de derde van
vijf boerenzoons
uit een gezin
van acht. Zijn
broer Arie woont
nog altijd op
de ouderlijke
boerderij. Op zijn
eigen landgoed
in Breukelen lopen veertig koeien en
honderd schapen in de wei. Hij heeft 25
Friese paarden en een verzameling rijtuigen,
waaronder boerenwagens en rouwkoetsen.
Hij houdt sinds 1968 kantoor aan het
Dijsselhofplantsoen in Amsterdam-Zuid en is
een eminent vastgoedexpert. “Toen ik begon
zag ik één ding heel scherp: de invloed van
de werkomgeving op de productiviteit van
mensen.” Hij is nog altijd lyrisch over de
stad Amsterdam. “Dat vier musea zich

gelijktijdig in volle glorie presenteren is een
enorme impuls geweest. Een goede stad
heeft topmusea, een topconcertgebouw
en topsportaccommodaties.” De door hem
opgerichte internationale makelaardij DTZ
Zadelhoff is in 2016 gefuseerd met Cushman & Wakefield.

De keuze van Van Zadelhoff
Le Penseur (De Denker), Minervalaan voor
het Hilton Hotel:
- Bronzen beeld.
- Le Penseur stelt Dante (1265-1321) voor,
zittend voor de poorten van de hel.
- Kunstenaar: Auguste Rodin.
- Onthulling in Amsterdam: 2009 tijdens
ARTZUID.
- Rodin maakt deze befaamde creatie in
1881. Bestelling van de stad Parijs voor
een toekomstig museum voor Decoratieve
Kunsten, Het beeld wordt ook wel Le Poête
genoemd omdat het de peinzende dichter
Dante voorstelt.
- Deze Le Penseur, die beschikbaar is
gesteld door Van Zadelhoff, is een door het
Musée Rodin goedgekeurde reproductie.
Het is nummer 22 van een serie van
slechts 25 exemplaren die inmiddels over
de hele wereld verspreid zijn.
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Breure & Van Hulzen: “De foto hebben we zelf gemaakt. Omdat de sculptuur in de openbare
ruimte staat hebben we gekozen voor een snap-achtige foto, alsof die gemaakt is door een
toevallige voorbijganger.” - “Because the sculpture stands in the public space, we chose a
snap-shot like photo as if it had been taken by a accidental passer-by.”

Van Zadelhoff: “Waarom De Denker? Omdat
ik dat het mooiste beeld van Rodin vind. En
Rodin was een topbeeldhouwer. Het is een
wereldberoemd beeld dat niet voor niets op
prominente plaatsen in heel veel wereldsteden
staat, zoals New York, Washington en Beijing.
Het is een beeld waar je niet omheen kan!“
Cor van Zadelhoff, entrepreneur and
philantropic art lover – Without Cor van
Zadelhoff (81) there would be no Museumplein
Polo Amsterdam. Also without Van Zadelhoff,
many of the museums in Amsterdam would
have to lower their ambitions. Van Zadelhoff
loves art, Amsterdam, horses and country life.
He grew up in Ouderkerk aan de Amstel as
the third of five farmer’s sons out of a family
of eight. His brother Arie still lives on the
homestead. On his own estate in Breukelen
he has forty cows and a hundred sheep grazing
in the meadow. He has 25 Friesian horses
and a collection of carriages, including farm
wagons and hearses. He has had an office at the
Dijsselhofplantsoen in Amsterdam-Zuid since
1968 and is a distinguished real estate expert.
“When I started out one thing was crystal clear
to me: the influence of the working environment
on people’s productivity.” He is still passionate
about the city of Amsterdam. “The fact that four
museums simultaneously present themselves in
their full glory has been an enormous boost. A
good city has first-class museums, a top-notch
concert hall and the best sports facilities.” DTZ
Zadelhoff, the international real estate agency
founded by him, merged with Cushman &
Wakefield in 2016.

Van Zadelhoff’s choice
Le Penseur, Minervalaan in front of the
Hilton Hotel:
- Bronze sculpture.
-	Le Penseur portrays Dante (1265-1321),
seated at the gates of hell.
- Artist: Auguste Rodin.
-	Unveiled in Amsterdam: 2009 during
ARTZUID.
-	Rodin made this famous work of art back
in 1881. It was commissioned by the city of
Paris for a future museum of Decorative Arts.
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The sculpture is also called Le Poête
because it represents the contemplating poet
Dante.
-	Le Penseur, made available by Van Zadelhoff,
is a reproduction approved by the Musée
Rodin and is number 22 in a series of only
25 copies that have been distributed all over
the world.
Van Zadelhoff:““Why Le Penseur? Because
I think it is the most beautiful sculpture
of Rodin. And Rodin was one of the best
sculptors. It is a world-famous statue that
has been placed in outstanding locations
in many metropolises, such as New York,
Washington and Beijing, and for good reason. It is an image that can’t be ignored!”

S

ander Breure & Witte van
Hulzen, kunstenaars – De neven
Sander Breure (34) & Witte van
Hulzen (35) uit de Jordaan zijn met
hun werk geselecteerd voor de
shortlist van de Prix de Rome 2019. Vanaf
19 oktober 2019 zal in het Stedelijk Museum
Amsterdam hun werk worden tentoongesteld.
Beiden komen uit de theaterwereld en maken

installaties met video, performance, fotografie,
tekeningen en recent ook sculpturen. Ze
worden geprezen om hun diversiteit, snelheid
en veelzijdigheid. Met hun eerste solotentoonstelling, waarin ze de begane grond
van Marres (Huis voor hedendaagse kunst
in Maastricht) tot een typisch Nederlands
dakenlandschap transformeren, winnen ze de
Charlotte Köhler Prijs (2018) voor veelbelovende jonge kunstenaars. Kenmerkend voor
het werk van Breure & Van Hulzen zijn de
expressionistische keramische hoofden op de
lichamen van hun sculpturen. Maar ook hun
video’s maken indruk.

De keuze van Sander Breure & Witte
van Hulzen
Oorlogsmonument voor bankier van het
verzet Walraven van Hall (1906-1945) op het
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Frederiksplein, tegenover de
Nederlandsche Bank:
- Geknakte boom van brons, die over het
muurtje lijkt gevallen. De liggende takkenbos kan gebruikt worden als zitje.
- Kunstenaar: Fernando Sánchez Castillo.
- Onthulling: 3 september 2010.

Frederiksplein, opposite the
Nederlandsche Bank:
-	Bronze cracked tree, which seems to
have fallen over the wall. The lying tree
branches can be used as a seat.
- Artist: Fernando Sánchez Castillo.
- Unveiled: 3 September 2010.

horen vertellen, vraag Martin naar door hem
bewonderde kunst, dan komen boekwerken
aan kennis en anekdotes over zijn lippen. Over
de Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez
Castillo bijvoorbeeld, die ooit twee ME-tanks
met elkaar liet dansen terwijl ze vrolijk water in
het rond spoten.

Witte van Hulzen & Sander Breure: “De
manier waarop Fernando een portret van
Walraven heeft gemaakt vinden we indrukwekkend. Vanuit ons eigen werk zijn we
geïnteresseerd in het portretteren van mensen. Hij heeft een boom laten omschieten en
vervolgens afgegoten in brons en neergelegd
op een publieke plek. Een dramatische
weergave van oorlogsgeweld en tegelijk een
vreedzame plek die uitnodigt om tijdens een
wandeling even op de takken te gaan zitten.
Omdat we in Amsterdam wonen, komen we
er regelmatig langs, het is interessant om te
zien dat er altijd een andere situatie op de
takken van de boom gaande is.”

Witte van Hulzen & Sander Breure: “The
way Fernando made a portrait of Walraven
is impressive. Because of our own work we
are interested in portraying people. He had
a tree pulled over which was then poured
into bronze and laid down in a public place.
A dramatic depiction of war violence and at
the same time a peaceful place that invites
you to sit on the branches when you’re taking a walk. Because we live in Amsterdam,
we regularly go past it and it is interesting
to see that there is always something
different happening on the branches of
the tree.”

De keuze van Van Vreden

Sander Breure & Witte van Hulzen,
artists – With their work, cousins Sander
Breuer (34) & Witte van Hulzen (35) from the
Jordaan have been shortlisted for the Prix de
Rome 2019. Their work will be exhibited at
the Stedelijk Museum Amsterdam from 19
October 2019. Both come from the world of
theatre and build images with video, performance, photography, drawings and recently
also sculptures. They are praised for their
diversity, speed and versatility. With their first
solo exhibition, in which they transformed
the ground floor of Marres (House for
Contemporary Art in Maastricht) into a
typically Dutch roof landscape, they won the
Charlotte Köhler Prize (2018) for promising
young artists. Typical for Sander and Witte’s
work are the expressionist ceramic heads
on the bodies of their sculptures. But their
videos are also impressive.

Sander Breure & Witte van
Hulzen’s choice
War memorial for Banker to the resistance
Walraven van Hall (1906-1945) on the
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artin van Vreden, kunstenaar en galeriehouder –
Vraag aan Martin van Vreden
om een beknopte biografie, dan
zal hij beginnen met de start van
zijn loopbaan als beeldhouwer, graficus, pastellist, schilder en tekenaar. In 2009 begint hij
samen met zijn geliefde Pietje Tegenbosch de
galerie tegenboschvanvreden aan de Bloemgracht in Amsterdam. Hij zal ook vertellen dat
ze een programma brengen met eigentijdse
internationale kunst en dat hij medeoprichter
is van Nieuw Amsterdams Peil (NAP), een
samenwerking tussen negen galeries in Amsterdam die gezamenlijk tentoonstellingsprojecten ontwikkelen. Ook zal hij kort aanstippen
dat hij bestuurslid
is van Stichting
Amsterdam Art, de
stichting die het
Amsterdam Art
Weekend organiseert. Daarna valt
het stil. Martin is
een bescheiden
man. Wie hem wil

Rokinfontein/Two Immovable Heads, op het
Rokin, voor juwelier Gassan. Het werk maakt
deel uit van een grote herinrichting van
de stad:
- Het gepatineerde bronzen beeld spuit geen
water zoals een fontein, maar vangt water
op en staat in een soort kom, waardoor het
water via kleine roostertjes terugstroomt
naar een ondergronds bassin.
- Kunstenaar: Mark Manders.
- Onthulling: 5 september 2017.
Van Vreden: “Op een subtiele manier is het
beeld ook een fontein. Het werk van Mark
Manders werd uit een aantal ontwerpen van
verschillende kunstenaars gekozen en dit
levert zoals gebruikelijk in Amsterdam de
nodige commotie op. Ik vind het een prachtig
werk waarbij Mark Manders twee androgyne
hoofden, die elk een andere kant opkijken,
heeft verbonden. Tussen de figuren sijpelt
water naar beneden alsof het haar is. Het
beeld lijkt tijdloos en zou al eeuwen op deze
plek kunnen staan terwijl het volledig aansluit
bij actuele ideeën over identiteit en transgender. Mark Manders vertegenwoordigde
Nederland op de 55e Biënnale van Venetië in
2013. Dit was een bijzondere samenwerking
met curator Lorenzo Benedetti en volgens mij
één van de beste Nederlandse presentaties in
Venetië ooit.”
Martin van Vreden, artist and gallery owner – Ask Martin van Vreden for a brief biography, and he will start with the beginning
of his career as a sculptor, graphic artist,
pastellist, painter and illustrator. He starts the
tegenboschvanvreden Gallery, together with
his beloved Pietje Tegenbosch,
on the Bloemgracht in Amsterdam in 2009.
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He will also explain that they are presenting a
programme with contemporary international
art and that he is co-founder of Nieuw Amsterdams Peil (NAP), a collaboration between
9 galleries in Amsterdam that jointly develop
exhibition projects. Then he will briefly mention that he is a board member of Stichting
Amsterdam Art, the foundation that organises
the Amsterdam Art Weekend. After that, he
will be silent. Martin is a modest man. If you
want to hear him talk, ask Martin about art
that inspires him. Then he will come forward
with a world of knowledge and anecdotes.
For example, about the Spanish artist
Fernando Sánchez Castillo, who once let two
SWAT tanks dance together while they were
cheerfully spraying water around.

Van Vreden’s choice
Rokin Fontein/Two Immovable Heads, on the
Rokin, in front of Gassan’s. The work is part of
a city redevelopment:
-	The patinated bronze statue does not
spray water like a fountain, but collects
water and stands in a kind of bowl, with
water flowing back through small grids
into an underground basin.
- Artist: Mark Manders.
- Unveiled: 5 September 2017.
Van Vreden: “In a subtle way, the image is
also a fountain. The work of Mark Manders
is chosen from a number of designs by
different artists and, as usual in Amsterdam,
this causes quite some commotion. I think
it is a beautiful work of art in which Mark
Manders has connected two androgynous
heads, each looking in a different direction.
Water seeps down between the figures as if
it were hair. The sculpture seems timeless
and could have been in this place for
centuries, while it is fully in line with current
ideas about identity and transgender. Mark
Manders represented The Netherlands at
the 55th Venice Biennale in 2013. This was
a special collaboration with curator Lorenzo
Benedetti and in my opinion one of the best
Dutch presentations ever in Venice.”
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Stedelijk Museum

Werk van moderne
grootmeesters in een
ander daglicht
Dit is het verhaal van Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet Mondriaan en vele anderen. Het verhaal van bekende
en onbekende kunstenaars, die aan het begin van de vorige eeuw naar Parijs trekken. Naar een gepolariseerde
samenleving, vol nationalisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme. Een omgeving waar ze dappere beslissingen
nemen en tot uitzonderlijk vernieuwend werk komen. Het is te bewonderen tijdens de tentoonstelling: Chagall,
Picasso, Mondriaan en anderen; migranten in Parijs. Tot en met 2 februari 2020 in het Stedelijk.
The work of the greatest modern painters in a different light – This is the story of Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet Mondriaan and many others. The story of famous and unknown artists who move to Paris at the beginning
of the last century. To a polarised society, full of nationalism, xenophobia and anti-semitism. An environment where
they make courageous decisions and come up with exceptionally innovative work. This can be admired during the
exhibition: Chagall, Picasso, Mondrian and others: Migrant Artists in Paris: Until 2 February 2020 in the Stedelijk.

I

I

De in 2002 overleden schrijver Chaim Potok heeft nooit antwoord
willen geven op de vraag of zijn personage is gebaseerd op het leven
van kunstenaar Marc Chagall (1887-1985), maar de overeenkomsten
zijn onmiskenbaar. Ook Marc Chagall groeit op in een strenggelovig
Russisch-Joodse gemeenschap en vertrekt op jonge leeftijd naar Parijs.
Evenals zijn literaire evenknie ervaart de Russisch-Joodse banneling in
de lichtstad eenzaamheid, uitsluiting en onverbloemd antisemitisme.
De schilderijen van Chagall zijn stille getuigen van de heimwee die hij
voelt naar de wereld die hij achter zich heeft gelaten met schilderijen als
Zelfportret met zeven vingers, De Violist en Liefdespaar.

The writer Chaim Potok, who passed away in 2002, never wanted to
answer the question whether his character was based on the life of
artist Marc Chagall (1887-1985), but the similarities are evident. Marc
Chagall also grew up in a strictly religious Russian Jewish community
and left for Paris at a young age. Like his literary counterpart, the
Russian Jewish exile experienced loneliness, exclusion and open anti-Semitism in the city of light. Chagall’s paintings are silent witnesses
to the nostalgia he felt for the world he left behind, with paintings such
as Seven-Finger Self-Portrait, The Fiddler and Love Couple.

n Mijn naam is Asher Lev, de bestseller van Chaim Potok, breekt
de hoofdpersoon met zijn chassidisch Joodse achtergrond door te
doen wat in zijn religie verboden is: afbeeldingen maken in plaats
van zich te wijden aan het woord van god. Asher Lev gaat nog verder
dan dat, hij schildert een Jood aan het kruis.

‘Vieze buitenlander’

Ook de Nederlander Kees van Dongen stuit in zijn beginjaren op moeilijkheden. Later is hij een gevierde society-schilder in Parijs, toch beklaagt
hij zich in 1906 over het feit dat hij in de media consequent wordt
neergezet als ‘le sale étranger’: ‘de vieze buitenlander’.
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n My name is Asher Lev, the bestseller of Chaim Potok, the main
character breaks with his Hasidic Jewish background by doing
what is forbidden in his religion: making pictures instead of devoting oneself to the word of God. Asher Lev goes even further than that,
he paints a Jew on the cross.

‘Dirty foreigner’

Also Dutchman Kees van Dongen experiences difficulties in his early
years. Later on he is a celebrated society painter in Paris, yet in 1906
he complains that he was consistently portrayed in the media as ‘le
sale étranger’: ‘the dirty foreigner’.
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Van links naar rechts: Marc Chagall, Zelfportret met zeven vingers, 1912-1913, Jean Chassaing, Affiche Josephine Baker, 1931, Kees van Dongen,
Maria Lani, 1928. – From left tot right: Marc Chagall, L’autoportrait aux sept doigts/Self-portrait with Seven Fingers, 1912-1913, Jean Chassaing,
Poster Josephine Baker 1931, Kees van Dongen, Maria Lani, 1928.

Het kunstklimaat in Parijs verandert door de Eerste Wereldoorlog. Waar
de moderne kunst voor de oorlog gedijt (ondanks het antisemitisme) is er
na de oorlog een sterke hang naar veiligheid en daardoor naar traditie en
klassieke kunst. Ook de avant-gardisten passen zich hierop aan.

The artistic climate in Paris changes with the First World War. Where
modern art thrives before the war, despite the presence of anti-semitism, after the war there is a strong desire for security and thus for
tradition and classical art. The avant-garde artists also adapt to this.

Picasso kent op dat moment zijn beroemde neoklassieke periode, Chagall
gaat over op het universele thema van de liefde. Ondertussen krijgt Chagall
in Frankrijk alles en iedereen over zich heen, als hij de opdracht krijgt om
de Fabels van La Fontaine te illustreren. ‘Wie haalt het in zijn hoofd om
een buitenlandse Jood het Frans nationaal erfgoed te laten verbeelden’,
klinkt het in de pers. Mondriaan, die voor de Eerste Wereldoorlog in Parijs
aankomt en het avant-gardisme omarmt, gaat tegen de nieuwe Franse
smaak in onverstoorbaar verder met zijn abstracte composities.

At that time, Picasso is in his famous neoclassical period, Chagall
moves on to the universal theme of love. Meanwhile, in France,
Chagall receives heavy criticism when he is asked to illustrate the
Fables of La Fontaine. ‘Who in his right mind would want a foreign
Jew to depict France’s national heritage’, is written in the press.
Mondriaan, who goes to Paris before the First World War and embraces avant-gardism there, continues his abstract compositions, not
perturbed by the new French taste.

Josephine Baker

Josephine Baker

De tentoonstelling Chagall, Picasso, Mondriaan en anderen; migranten
in Parijs belicht ook minder bekende verhalen die direct met migratie

The exhibition Chagall, Picasso, Mondrian and others: Migrant Artists in
Paris also highlights lesser known stories directly related to migration
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T H E DIA MON D E X PE R I E NC E
Bewonder de kunst van het diamantslijpen in Amsterdam
GASSAN Diamonds is gevestigd in een prachtig gerestaureerde
oorspronkelijk door stoom aangedreven diamantslijperij, gebouwd
in 1879. Elk jaar beleven meer dan 350.000 bezoekers een unieke
rondleiding door de industriële fabriek. GASSAN biedt verschillende
programma’s die allemaal verband houden met de diamant-, sieradenen horlogewereld voor individuen en groepen.
Bezoekers kunnen de diamantslijpers hun ambacht zien uitoefenen,
terwijl meertalige gidsen uitleggen waar diamanten worden gevonden
en hoe ruwe diamanten tot oogverblindende briljanten worden
getransformeerd.
Laat een rondleiding bij GASSAN Diamonds het hoogtepunt van uw
reis zijn;
-

gratis rondleidingen

-

geopend 7 dagen per week,
het hele jaar door van 9.00 tot 17:00

GASSAN Diamonds, hoofdkantoor, in het centrum van Amsterdam

-

persoonlijke aandacht voor individuen en groepen

-

diamanten gezet terwijl u wacht

-

in-huis Rolex Boutique

-

grote sieraden en horloge collectie in-huis aanwezig
met merken zoals Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre,
Longines, Omega, Choices by DL en GASSAN 121

-

parkeerplaats voor bussen en afmeersteiger

-

BTW teruggave voor niet EU-leden

Om uw rondleiding te boeken, bezoekt u onze website:
WWW.GASSAN.COM
Horlogemaker

Goudsmeden & Diamantslijpers

B O E K U W T O U R : W W W. G A S S A N . C O M
GASSAN Diamonds Nwe. Uilenburgerstraat 173 - 175 1011 LN Amsterdam | GASSAN Dam Square Rokin 1-5 (Dam) 1012 KK Amsterdam
GASSAN Boutique P.C. Hooftstraat 84 1071 CB Amsterdam | GASSAN Schiphol Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrivalhall 3 Schiphol Airport
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Stedelijk Museum

Pablo Picasso, Zittende vrouw met vishoed, 1942. – Femme assise au
chapeau en forme de poisson/Seated woman with fish-hat.

Marc Chagall, Verliefd paar, 1925. – Les Amoureux/Lovers.

en kunst te maken hebben. Zo is de strijd tegen de kolonisatie te zien,
die opvlamt als Afrikaanse soldaten niet de erkenning krijgen voor hun
aandeel in de Eerste Wereldoorlog. Verder komt de zwarte gemeenschap
van Parijs in beeld, van de vele arbeiders die de stad kent tot opvallende
persoonlijkheden als de Amerikaanse danseres en activiste Josephine
Baker. Teleurgesteld in Amerika neemt ze de Franse nationaliteit aan.

and art. The fight against colonisation can be seen, which flared up
when African soldiers did not receive recognition for their part in the
First World War. The Parisian black community is also portrayed, from
the workers in the city to striking personalities such as the American
dancer and activist Josephine Baker. She adopted French citizenship,
disappointed as she was in America.

Voor het eerst in 70 jaar

For the first time in 70 years

In de expositie van het Stedelijk valt ook werk te ontdekken van baanbrekende vrouwelijke kunstenaars, van de Russische avant-gardisten
Natalia Goncharova en Sonia Delauny en de Duitse Germaine Krull die
zich met haar fotoboek Métal een ‘mannenonderwerp’ toe-eigent, tot
abstract werkende kunstenaars als Nicolaas Warb en Marlow Moss –
mannennamen waarachter een vrouw schuilgaat.

The exhibition shown in the Stedelijk also includes work by pioneering
female artists, such as the Russian avant-garde artists Natalia Goncharova
and Sonia Delauny and German artist Germaine Krull, who has appropiates a ‘male subject’ with her photo book Métal, as well as abstract
working artists like Nicolaas Warb and Marlow Moss - women hiding
behind male names.

Chagall, Picasso, Mondriaan en anderen; migranten in Parijs is
gebaseerd op de rijke collectie van het Stedelijk Museum en toont
werk van meer dan vijftig beeldend kunstenaars, fotografen en grafisch
vormgevers. Bovendien zal na bijna zeventig jaar voor het eerst de
grote collectie Chagalls van het Stedelijk te zien zijn: veertig werken,
waaronder acht beeldbepalende schilderijen, sommigen speciaal voor de
tentoonstelling gerestaureerd.

Chagall, Picasso, Mondriaan a.o.: Migrants in Paris is based on the
rich collection of the Stedelijk Museum and shows work by more than
50 visual artists, photographers and graphic designers. In addition, after almost 70 years, the Stedelijk’s large collection of Chagalls will be
on display for the first time: 40 works, including eight iconic paintings,
some of which have been restored especially for the exhibition.

Stedelijk Museum
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Stedelijk.nl
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Rijksmuseum

Rembrandt & Velázquez
De twee schilders hebben elkaar nooit ontmoet, maar leven en werken in dezelfde tijd: Rembrandt en Velázquez.
De Hollandse grootmeester sterft in 1669 en zijn Spaanse evenknie in 1660. Vanaf 11 oktober 2019 tot en met
19 januari 2020 zijn unieke werken van beide kunstenaars te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een tentoonstelling met meerdere topstukken van de grote meesters uit de zeventiende eeuw uit Nederland en Spanje.
Eerder dit jaar was de expositie in het Prado in Madrid te bewonderen.
Rembrandt & Velázquez – The two painters never met, but both lived and worked in the same period:
Rembrandt and Velázquez. The Dutch grand master dies in 1669 and his Spanish counterpart in 1660. From 11
October 2019 untill 20 January 2020, unique masterpieces by both artists will be on display at the Rijksmuseum
in Amsterdam. An exhibition with several works by the seventeenth- century grand masters both from
The Netherlands and Spain. Earlier this year, the exhibition was on display at the Prado in Madrid.

D

e zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door oorlog en politieke spanningen tussen Nederland en Spanje, maar beide
landen maken ook een periode van uitzonderlijke bloei mee
op het gebied van handel, wetenschap en kunst. De artistieke prestaties bereiken hun climax met de opkomst van twee van de grootste
schilders aller tijden, Rembrandt en Velázquez. Op het moment dat
Velázquez de machthebbers van het Spaanse rijk portretteert, doet
Rembrandt hetzelfde met de vermogende en machtige burgers van
Amsterdam. Met Nederland gaat het in die tijd goed, met Spanje een
stuk minder. De Habsburgse Filips IV regeert een rijk in verval.
Dit zal niemand onberoerd laten

Het is voor het eerst dat zoveel meesterwerken van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, de Zurbarán, Hals en Ribera samenkomen.
De tentoonstelling maakt de bezoeker deelgenoot van de ontmoeting
tussen de Nederlandse en Spaanse meesterwerken, waarbij niet alleen
de verschillen en overeenkomsten te ontdekken zijn, maar vooral de
schoonheid zal niemand onberoerd laten. De tentoonstelling is het
resultaat van een bijzondere samenwerking van het Rijksmuseum met
het Museo Nacional del Prado in Madrid en markeert het tweehonderdjarig jubileum van dit eeuwenoude tentoonstellingsgebouw en het
Jaar van Rembrandt 2019.
Topstukken

“Het is een enorme uitdaging en onderneming geweest om deze
tentoonstelling voor elkaar te krijgen”, zegt directeur Taco Dibbits
van het Rijksmuseum. “Daar ging dan ook heel wat aan vooraf.” Het
eerste idee voor de tentoonstelling ontstaat volgens hem in 2004. “Om

Museumplein Polo Amsterdam 2019

T

he seventeenth century was marked by war and political tensions
between The Netherlands and Spain, but both countries also experienced a period of exceptional prosperity in the fields of trade,
science and art. The artistic achievements reached their climax with the
rise of two of the greatest painters of all time, Rembrandt and Velázquez.
At the same time when Velázquez is portraying the rulers of the Spanish
empire, Rembrandt is doing the same with the wealthy and powerful
citizens of Amsterdam. The Netherlands are doing well at that time, Spain
not so much. The Habsburg Philip IV rules an empire in decline.
This will touch us all

It is the first time that so many masterpieces by Velázquez, Rembrandt,
Murillo, Vermeer, de Zurbarán, Hals and Ribera are been brought together.
The exhibition will make the visitor part of an encounter between
the Dutch and Spanish masterpieces, which will not only show the
differences and similarities, but above all will touch everyone with its
beauty. The exhibition is the result of a special collaboration between the
Rijksmuseum and the Museo Nacional del Prado in Madrid and marks the
200th anniversary of this centuries-old exhibition building and the 2019
Rembrandt Year.
Top pieces

“It has been a huge and challenging project to get this exhibition going”,
says Rijksmuseum director Taco Dibbits. “Lots of things were set in motion prior to this.” According to him, the first idea for the exhibition came
about in 2004. “Good contacts are essential in order to actually carry out
something like this. Especially if you are going to lend such masterpieces
to each other. That takes quite some doing.”
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Fransisco de Zurbarán, Agnus Dei, 1635-1640.

Gezicht op de tuinen van de Villa Medici in Rome, Velázquez,
circa 1630-1650. – View of the gardens of Villa Medici in Rome.
Johannes Vermeer, Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’,
circa 1658. – View on houses in Delft, better known as: ‘The street’.
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OPGERICHT IN 2004 IS WMP INMIDDELS ÉÉN
VAN DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE
VERMOGENSBEHEERDERS VAN NEDERLAND

100% onafhankelijkheid
WMP is in handen van de oprichters en werknemers. Wij zijn onafhanke lijk
van financiële instellingen en in ons beleggings beleid. En werken niet met
huisfondsen.
100% specialisatie
Vermogensbeheer is ons enige specialisme. Onze focus op beleggen leidt
tot betere resultaten voor u. Naast beurs genoteerde beleggingen bieden wij
exclusieve beleggingsmogelijkheden aan op het gebied van private equity
en private debt. Maatwerkoplossingen voor grotere cliënten is onze core
business.
100% partnerschap
WMP kiest voor een langjarig waardevol partnerschap met cliënten.
Als ondernemers beleggen wij voor eigen rekening in dezelfde fondsen die
we ook voor onze cliënten selecteren.
T 020-426 3970 – www.wmp.nl
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Rijksmuseum

Pieter Jansz, Saenredam Interieur van de Sint-Odulphuskerk in Assendelft, 1649. – Interior of the Sint-Odulphus church in Assendelft.

zoiets dan ook daadwerkelijk te verwezenlijken zijn goede contacten
onontbeerlijk. Zeker als je zulke topstukken aan elkaar gaat uitlenen.
Dat heeft veel voeten in de aarde.”
De Staalmeesters & De Smederij van de Vulkaan

The Sampling Officials (also called Syndics of the
Drapers’ Guild) & Apollo in the Forge of Vulcan
(Vulcan’s Forge)

The exhibition will display the Spanish and Dutch masterpieces in pairs,
resulting in surprising combinations in which various themes such as
religion, faith, wealth, power, light and composition are brought to light.
The Sampling Officials by Rembrandt, for example, can be seen next to
Vulcan’s Forge by Velázquez. “De Staalmeesters (The Sampling Officials)
tells a completely different story”, explains Dibbits. “On De Staalmeesters
you see men in a meeting room, but both paintings are about movement
and about what happens when someone enters a room unexpectedly.
Rembrandt’s self-portrait as the Apostle Paul can also be admired at the
exhibition next to the painting The Jester with books by Velázquez. The
persons depicted have nothing in common, but the composition is quite
alike and both men are holding a book in their hands. The Prado will sent
fourteen paintings tot the Rijksmuseum, six of those painted by Velázquez.
Other Spanish and Dutch painters such as Vermeer, Ribera and De
Zurbarán will also be exhibited.

De Spaanse en Nederlandse meesterwerken worden tijdens de tentoonstelling in paren gepresenteerd. De expositie is daardoor gevuld
met verrassende combinaties waarin diverse thema’s aan bod komen
als religie, geloof, rijkdom, macht, licht en compositie. Zo zijn De
Staalmeesters van Rembrandt naast De Smederij van de Vulkaan van
Velázquez te zien. “De Staalmeesters vertelt een heel ander verhaal”,
legt Dibbits uit. “Op De Staalmeesters zie je mannen in een vergaderzaal, maar beide schilderijen gaan over beweging en over wat er
gebeurt als iemand onverwachts een kamer binnenkomt.” Daarnaast is
Het Zelfportret als Apostel Paulus van Rembrandt op de tentoonstelling
te bewonderen naast het schilderij Nar met Boeken van Velázquez.
De afgebeelde personen hebben niets met elkaar te maken, maar de
compositie is vergelijkbaar en de mannen hebben allebei een boek in
hun hand. Het Rijksmuseum krijgt veertien werken van het Prado,
zes zijn daarvan van Velázquez. Ook andere Spaanse en
Nederlandse schilders zoals Vermeer, Ribera en
De Zurbarán zullen te zien zijn.
Het Rijksmuseum

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Rijksmuseum.nl
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Van Gogh Museum

Jean-François Millet.
Zaaier van de
moderne kunst.
Tegenwoordig zou je spreken van een influencer. Iemand die anderen op een positieve manier beïnvloedt en inspireert.
De Franse kunstenaar Jean-François Millet (1814-1875) is dat tot ver na zijn dood geweest voor moderne kunstenaars
als Vincent van Gogh, Claude Monet, Winslow Homer en Salvador Dalí. Deze nieuwe tentoonstelling is te zien vanaf
4 oktober t/m 12 januari 2020.
Jean-François Millet. Sowing the Seeds of Modern Art. – Nowaydays, one would say he was an influencer.
Someone who positively influences and inspires others. The French artist Jean-François Millet (1814-1875)
influenced modern artists such as Vincent van Gogh, Claude Monet, Winslow Homer and Salvador Dalí until
long after his death. The new exhibition can be seen from 4 October 2019 until 12 January 2020.

J

ean-François Millet wordt gezien als een van de belangrijkste
schilders van de School van Barbizon. Een Franse school die
in de periode 1830 tot 1870 actief is in de omgeving van het
Franse plaatsje Barbizon bij Fontainebleau. Deze stroming van het
realisme staat ook bekend als de Tweede School van Fontainebleau.
Uitgangspunt is het schilderen van landschappen, zonder opsmuk,
als reactie op de romantiek. Er wordt geschilderd in de vrije natuur,
waarbij veel aandacht is voor het neerzetten van kleuren die een
bepaalde stemming weergeven. De manier van schilderen wordt wel
beschouwd als voorloper van het impressionisme. In de tentoonstelling
Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst is te zien hoe
vooruitstrevend het werk van Millet is en hoe belangrijk hij daarmee is
geweest voor volgende generaties kunstenaars.
Boerenschilder

Jean-François Millet legt het dagelijkse boerenleven vast en stelt
daarbij de relatie tussen mens en natuur centraal. Met zijn diepgaande
begrip voor het boerenbestaan en zijn radicale schildertechniek wordt
zijn werk als tegendraads ervaren. Geen andere kunstenaar heeft tot
op dat moment het boerenbestaan zo monumentaal en eerbiedvol
afgebeeld. Voor zijn vooruitstrevende aanpak ontvangt hij tijdens zijn
leven vaak kritiek, maar heeft tegelijk een grote impact op generaties
kunstenaars. Zij waarderen niet alleen zijn boerenthema’s, maar ook
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ean-François Millet is considered one of the most important
painters of the Barbizon School. This French school is active
from 1830 to 1870 in the vicinity of the French town Barbizon
near Fontainebleau. This movement of realism is also known as the
Second School of Fontainebleau. The main focus was landscape
painting without embellishment, in reaction to the Romantic era.
This painting technique is seen as a forerunner of impressionism.
The exhibition Jean-François Millet. Sowing the Seeds of Modern Art
shows how progressive Millet’s work really was and how he has been
of major importance for next generations of artists.
Painter of rural life

Jean-François Millet catches daily farm life and focused on the relationship between man and nature. With his profound understanding of
rural life and his radical painting technique, his work is experienced as
bold. Until then, no other artist had portrayed farm life in such a significant and gracious way. During his lifetime he often received criticism
for his progressive approach, while on the other hand he had a great
impact on generations of artists. They not only appreciate his peasant
themes, but also lesser known works of nudes and landscapes. He is
also admired for his anti-academic approach, inventive techniques and
use of materials.
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De houthakker, Kazimir Malevich, 1912. – The Woodcutter.
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ORATO offices

We believe that every new building should
be in total service of its users. And that a
sustainable environment with a relaxed and
green atmosphere is a must.

At ORATO offices we offer lots of space to eat, meet
and greet. Our future tenants and their employees will
be in constant contact with the outside environment.
Guaranteed due to the beautiful balconies, impressive
sight lines and breathtaking views.
ORATO offices is directly located on the south ring
road A10. And accessible within 20 minutes by bike
Contact volkert.later@zadelhoff.nl
for information and to check availability.
www.orato.amsterdam

from the dam square in the city center of Amsterdam.
This affordable landmark will be available in 2021.
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Van Gogh Museum

Man met een schoffel, Jean-François Millet,1860-1862. – Homme
avec houe/Man with a hoe.

De zaaier, Vincent van Gogh, 1888. – The sower.

minder bekende werken van naakten en landschappen. Hij wordt
eveneens bewonderd om zijn anti-academische werkwijze, inventieve
techniek en materiaalgebruik.

Van Gogh admires Millet

Van Gogh bewondert Millet

Vincent van Gogh ziet in Millet zelfs een artistieke held. Hij neemt
verschillende onderwerpen van Millet over. Denk aan De zaaier. Maar
Van Gogh schildert ook een opmerkelijke reeks van twintig ‘kopieën’
naar het werk van Millet in het laatste jaar van zijn leven. Het Van Gogh
Museum laat met schilderijen, tekeningen en pastels van Millet zien
hoe hij een groot aantal internationale kunstenaars heeft beïnvloed
tot diep in de twintigste eeuw. Denk aan Europese, Russische en
Amerikaanse kunstenaars, zoals Georges Seurat, Paul Cézanne, Edgar
Degas, Camille Pissarro, Claude Monet, Winslow Homer, Paula Modersohn-Becker, Edvard Munch en Salvador Dalí.

Vincent van Gogh even saw Millet as an artistic hero. He adopted
several of Millet’s themes. Think of De zaaier. But, in the last year
of his life, Van Gogh also painted a remarkable series of 20 ‘copies’
based on Millet’s work. Exhibiting Millet’s paintings, drawings and
pastels The Van Gogh Museum shows how he influenced numerous
international artists. European, Russian and American artists such as
Georges Seurat, Paul Cézanne, Edgar Degas, Camille Pissarro, Claude
Monet, Winslow Homer, Paula Modersohn-Becker, Edvard Munch and
Salvador Dalí come into mind.
Jean-François Millet. Sowing the Seeds of Modern Art is a collaboration between the Saint Louis Art Museum and the Van Gogh Museum.

Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst is een samenwerking tussen het Saint Louis Art Museum en het Van Gogh Museum.

Van Gogh Museum
Amsterdam
Museumplein 6
1071 DJ Amsterdam
Vangoghmuseum.nl
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Het Concertgebouw

Het verboden stuk
Met zijn fluwelen strijkers, gouden koperklank en het als typisch Nederlands omschreven timbre van de
houtblazers, hoort het Koninklijk Concertgebouworkest tot de wereldtop van beroemde orkesten. Valery Gergiev
leidt op 2 en 3 oktober de monumentale Vierde symfonie van Sjostakovitsj. Plaats van handeling: de Grote zaal
van het Concertgebouw.
The forbidden composition – With its velvet strings, golden brass sound and the woodwind timbre described
as typically Dutch, the Royal Concertgebouw Orchestra is one of the world’s top orchestras. Valery Gergiev leads
Shostakovich’s monumental Fourth Symphony on 2 and 3 October. Place of performance: the Main Hall of
the Concertgebouw.

D

T

Valery Gergiev

Valery Gergiev

Gastdirigent van dienst op 2 en 3 oktober is Valery Gergiev. Gergiev
is sinds 1991 een graag geziene gast bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Zo dirigeert hij het orkest in december 2016 in het derde
bedrijf van Wagners Die Walküre. In oktober 2017 keert hij terug voor
Rachmaninoffs Derde pianoconcert en Le divin poème van Skrjabin.
Gergiev staat bekend om zijn gepassioneerde, temperamentvolle stijl
van dirigeren. Hij studeert aan het Rimski-Korsakov Conservatorium in
Sint-Petersburg bij de befaamde Ilja Musin. Nog tijdens zijn opleiding
wint hij het Herbert von Karajan Concours in Berlijn en wordt hij
assistent-dirigent bij het Mariinski Theater in Sint-Petersburg. Sinds
1996 is hij – naast chef-dirigent – artistiek en algemeen directeur van
het Mariinski Theater. Ook is hij vaste gastdirigent van de Metropolitan
Opera in New York en eredirigent (tot 2008 chef-dirigent) van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Guest conductor on 2 and 3 October is Valery Gergiev. Gergiev has
been a welcome guest at the Royal Concertgebouw since 1991. In
December 2016 he conducted the orchestra in the third company of
Wagner’s Die Walküre. In October 2017 he returned for Rachmaninoff’s Third Piano Concerto and Skrjabin’s Le divin poème. Gergiev is
known for his passionate and peppy style of conducting. He studied
at the Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory with the
famous Ilya Musin. During his studies he won the Herbert von Karajan
Competition in Berlin and became assistant conductor at the Mariinski
Theatre in St. Petersburg. Since 1996 he has been artistic and general
director of the Mariinski Theatre, in addition to being chief conductor.
He is also guest conductor of the Metropolitan Opera in New York and
honorary conductor (until 2008 chief conductor) of the Rotterdam
Philharmonic Orchestra.

e Vierde symfonie (1936) van Dmitri Sjostakovitsj wordt
gerekend tot zijn meest persoonlijke, weerbarstige en
compromisloze werken. Het is een bittere en tegelijk vurige
aanklacht tegen de dictatuur van Stalin, die op dat moment miljoenen
slachtoffers eist. De noten die Sjostakovitsj aan het papier toevertrouwt, vegen de vloer aan met de ideologie van diens bewind. Op 20
mei 1936 is de symfonie gereed en staat op het punt haar vuurdoop
te krijgen. Snel verspreidt zich in de Sovjet-Unie het gerucht dat het
om een ‘duivels ingewikkeld stuk’ gaat met muziek die de autoriteiten
tot op het bot zal gaan tarten. De uitvoering zal worden geleid door
Fritz Stiedry, een jonge dirigent die drie jaar eerder de première van
Sjostakovitsj Pianoconcert heeft gedirigeerd maar bekent ‘nog nooit zo
een partituur te hebben gezien’. Stalin verbiedt de uitvoering.

he Fourth Symphony (1936) by Dmitri Shostakovich is considered one of his most personal, resilient and uncompromising
works. It is a bitter and at the same time fierce accusation
against Stalin’s dictatorship, which at that time was claiming millions
of victims. The music Shostakovich’s committed to paper made short
work of the ideology of Stalin’s regime. On May 20, 1936, the symphony was ready and its debut was planned in Leningrad. In the Soviet
Union the rumour spread that it was a diabolic complicated piece’ with
music that utterly provoked the authorities. The performance was to
be conducted by Fritz Stiedry, a young conductor who had conducted
the premiere of Shostakovich Piano Concerto three years earlier but
confessed ‘to have never seen such a score’. Stalin prohibits
the performance.

Het Concertgebouw
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
Concertgebouw.nl
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Gastdirigent Valery Gergiev leidt op 2 en 3 oktober de monumentale Vierde symfonie van Sjostakovitsj. – Guest conductor Valery Gergiev will lead
Shostakovich’s monumental Fourth Symphony on 2 and 3 October.

Het Koninklijk Concertgebouw is geopend op 11 april 1888. – The Royal Concertgebouw, opened on April 11, 1888.
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Interview

“Een museum voor
hedendaagse kunst moet
het debat aanzwengelen”
Met een zwerm lichtgevende drones
boven het water van het IJ toverde Studio
Drift het sprookjesachtige slot van Code
Nature: de tentoonstelling met de hoogste
publiekswaardering sinds de heropening
van het Stedelijk Museum. Jan Willem
Sieburgh, interim-directeur van het
museum, weet hoe je publiek binnenhaalt.
Eind dit jaar neemt de oud-reclameman
afscheid van het Stedelijk.

 English translation on page 57
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Na een glansrijke carrière in de reclame
bent u na uw vijftigste als relatieve
buitenstaander de wereld van de musea
ingerold. Wat is u opgevallen?
“De verschillen zijn niet zo groot. De organisaties
lijken op elkaar. Je komt dezelfde vraagstukken
tegen. Het gaat om het bereiken van publiek en
mooie dingen maken.”
Op 1 december wordt Rein Wolfs de
nieuwe directeur van het Stedelijk
Museum. Had u na het succes van de
tentoonstelling van Studio Drift niet
stiekem nog een paar jaar doorgewild?
“Ik ben 68, ik krijg al AOW. Maar ik heb nog een
toekomst voor me vol met ideeën.”
Waar ligt die toekomst?
“Nadat ik gestopt was in de reclame, werd ik
tot mijn verbazing gevraagd voor de functie van
zakelijk directeur van het Rijksmuseum. Daarna
ben ik nog drie keer door andere musea gebeld.
Zo is het iedere keer gegaan. Als er een probleem
is, spring ik in. Dus ik zie wel.”
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Interview

“Het Stedelijk is
verbonden met de
stad, het publiek en
Amsterdamse
kunstenaars”
Bij het Rijksmuseum won u in 2008
de publieksprijs en in 2009 was u
reclameman van het jaar. Waarom viel u
in de prijzen?
“Tijdens de verbouwing van het museum deden
we allerlei verrassende dingen: Damien Hirst,
samenwerken met Hema, magazine OOG, een
museum op Schiphol. We waren erg aanwezig,
ook al waren we gedeeltelijk gesloten.”
Wat heeft u in de afgelopen twee jaar voor
het Stedelijk betekend?
“Ik heb goed op de winkel gepast,
organisatieverbeteringen doorgevoerd en we
hebben relevante tentoonstellingen weten te
maken.”
Relevante tentoonstellingen?
“Ik vind dat een museum voor hedendaagse
kunst alle maatschappelijke vraagstukken moet
adresseren om het debat aan te zwengelen. Zoals
nu met de eerste solotentoonstelling van Walid
Raad, de Libanees-Amerikaanse kunstenaar,
die zijn scherpe, kritische en vaak geestige visie
laat zien op de Libanese burgeroorlog en op de
ontwikkelingen in de kunstwereld.”
Past Studio Drift binnen die filosofie van
programmeren?
“Lonneke Gordijn en Ralph Nauta van Studio
Drift maken technologie die door de natuur is
bezield. Dat roept vragen op. Het helpt je anders
kijken. Bij het Rijksmuseum heb ik ooit geroepen
dat een museum een esthetisch tankstation
is en tegelijkertijd een mentale wasstraat. “Je
mag er opgeladen vandaan komen met nieuwe
inzichten.”
Is de nieuwe tentoonstelling - Chagall,
Picasso, Mondriaan e.a.: Migranten in

Parijs – in dat opzicht niet een beetje
oude school?
“Er is voor zover ik weet nog geen museum
geweest die deze grote kunstenaars zo vanuit hun
migrantenperspectief heeft bekeken. Chagall,
Picasso en Mondriaan werden in Parijs niet altijd
welkom ontvangen. Dat is een actueel thema.
Hoe gaan we om met migranten?”
Welke rol heeft het Stedelijk Museum voor
Amsterdam?
“Het Stedelijk moet verbonden zijn met de stad.
En dat zijn we ook. Met het publiek en met
Amsterdamse kunstenaars. De kinderen die nu
in Amsterdam op de basisschool zitten, hebben
een heel andere geschiedenis dan toen ik in de
schoolbanken zat. Daar moet je op inspelen,
meegaan met de veranderende samenstelling van
de bewoners van de stad.”
Het Stedelijk Museum is altijd een
rumoerige plek geweest en gaf kranten
aanleiding tot heftige polemieken en
kritiek. Is het Stedelijk nog steeds dat
opiniërende museum?
“Als ik in het buitenland kom, is de reputatie
enorm. Met groot respect wordt er gekeken
naar het Stedelijk als avant-gardemuseum
en de bijzondere manier waarop er wordt
geprogrammeerd en aangekocht. Het opinieDNA van het museum - dat is bepaald door de
bijzondere geschiedenis en vooruitstrevende
directeuren als Sandberg, De Wilde, Beeren en
Fuchs - is nooit weggeweest.”
Welk publiek voelt zich aangetrokken tot
het Stedelijk?
“Vijftig procent komt uit het buitenland en vijftig
procent uit Nederland, of preciezer gezegd groot
Amsterdam. De ligging aan het Museumplein
heeft overigens het voordeel dat er veel jonge
toeristen komen die aan het backpacken zijn.
Van de Nederlandse bezoekers is ongeveer vijftig
procent van middelbare leeftijd. Musea zijn nu
eenmaal populair bij mensen achter in de 20
en boven de 45 jaar. Daartussen zie je hen een
tijd niet. En anders dan bij een erfgoedmuseum
vraagt moderne kunst iets meer van je, maar het
Stedelijk heeft een hoog herhaalbezoek, dat is
bijzonder. Mensen voelen duidelijk een band met
dit museum. Dat koesteren we.”
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Interview Jan Willem Sieburgh
“A museum of contemporary art is
supposed to stimulate debate.”
With a swarm of luminous drones above the water of the
IJ, Studio Drift performed magic with the fairy-tale castle
of Coded Nature: the exhibition with the highest public
appreciation since the reopening of the Stedelijk. Jan Willem
Sieburgh, the museum’s ad interim director, knows how to
attract audiences. At the end of this year, the former advertising man will be saying goodbye to the Stedelijk.
After a brilliant career in advertising, you entered, in your
fifties, the world of museums as a relative outsider. What did
you notice?
“The differences are not that big at all. The organisations are similar.
You come across the same issues. It’s about reaching out to the
public and creating beautiful things.”
On December 1, Rein Wolfs will become the new director of
the Stedelijk Museum. After the success of the Studio Drift
exhibition, wouldn’t you have secretly wanted to continue your
work for a few more years?
“I’m 68, I’m already getting my Basic state pension. But I still have a
future full of ideas ahead of me.”
Where does that future lie?
“After I had stopped in advertising, I was surprised to be asked for
the position of business director of the Rijksmuseum. After that, I got
three more phone calls from other museums. That’s what happened
every time. If there’s a problem, I step in. So I’ll just wait and see.”
During your time at the Rijksmuseum you won the public’s
award in 2008 and in 2009 you were advertising man of the
year. How come you won these prizes?
“During the renovation of the museum we did all kinds of amazing
things: Damien Hirst, cooperating with Hema, magazine OOG, a
museum at Schiphol. We were very present, even though we were
partially closed down.”
What have you done for the Stedelijk in the last two years?
“I did business as usual, implemented organisational improvements
and we managed to create relevant exhibitions.”
Relevant exhibitions?
“I believe that a museum of contemporary art should address all
social issues in order to stimulate debate. Like now with the first solo
exhibition of Walid Raad, the Lebanese-American artist, which shows
his sharp, critical and often witty vision of the Lebanese civil war and
of developments in the art world.”
Does Studio Drift fit within that philosophy of programming?
“Studio Drift’s Lonneke Gordijn and Ralph Nauta create technology
that is inspired by nature. This raises questions. It helps you to look at

things differently. As for the Rijksmuseum, I once said that a museum
is both an aesthetic petrol station and a mental car wash. You can
recharge there and leave with fresh insights.”
Having said that, isn’t the new exhibition - Chagall, Picasso and
Mondriaan; Migrants in Paris - rather old school?
“As far as I know, there has not yet been a museum that has been
looking at these great artists from a migrant point of view. Chagall,
Picasso and Mondriaan were not always welcomed in Paris. This is a
hot topic. How to deal with migrants?”
What is the role of the Stedelijk Museum for the city of
Amsterdam?
“The Stedelijk must be connected to the city. And we definitely are.
With the public and with Amsterdam artists. Nowadays, primary
school children in Amsterdam have a history that is very different
from mine. You have to be responsive to that, go along with the
changing makeup of the city’s population.”
The Stedelijk Museum has always been a boisterous place,
which has led to fierce polemics and criticism. Is the Stedelijk
still that opinionating museum?
“Whenever I’m abroad, I experience that we have a huge reputation.
The Stedelijk is well-regarded upon as an avant-garde museum
and for the special way in which programming and purchasing are
carried out. The ‘opinion DNA’ of the museum - determined by its
special history and progressive directors such as Sandberg, De
Wilde, Beeren and Fuchs - has never left.”
What kind of audiences are attracted to the Stedelijk?
“Fifty percent come from abroad and fifty percent from the Netherlands, or to be more precise, the Amsterdam metropolitan area. It’s
location on the Museumplein has the advantage of attracting many
young tourists who are backpacking. Approximately fifty percent of the
Dutch visitors is middle-aged. As things are, museums are popular
with people in their late 20s and over 45. In between, you won’t see
them for a while. And unlike a heritage museum, modern art is more
demanding. The Stedelijk has a high number of repeat visits, which
is exceptional. People clearly feel a connection with this museum. We
cherish that.”
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De straten van Amsterdam

De
straten
van

msterdam

Hebben jullie zin in een stukje appeltaart? Het is half acht ’s
avonds in de Javastraat. Aan een uitgeklapte campingtafel op
het trottoir voor de winkel Licht en Meubels zit Erik Vos met
zijn gezin aan het avondmaal. Alsof we 1972 binnenstappen.
In werkelijkheid zijn we in iets minder dan vijf uur tijd via
de Roelof Hartstraat, Ceintuurbaan, Ruysstraat, het
Oosterpark en de Eerste van Swindenstraat op deze
plek aanbeland. Een looproute bezaaid met bijzondere
winkels, restaurants, bars en hotels.

The streets of Amsterdam – Would
you like some apple pie? It is half past seven in the
evening in the Javastraat. At a fold-out camping
table on the sidewalk in front of the shop Licht
en Meubels, Erik Vos is having dinner with his
family. It’s like entering the year 1972. In reality
we arrived at this place in just under 5 hours
via the Roelof Hartstraat, Ceintuurbaan,
Ruysstraat, the Oosterpark and the Eerste
van Swindenstraat. A walking route that is
dotted with special shops, restaurants,
bars and hotels.
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Ruud van Oosterhout Design
Spoiler-alert. Deze kleine designzaak staat op het punt om te verhuizen naar de Jan
Luykenstraat. Daar waar de legendarische Remco Campert woont. Ruud van Oosterhout maakt sinds 2004 zijn eigen meubellijn Bruut. Openingsuren van woensdag
tot en met zaterdag of op afspraak.
 Roelof Hartstraat 7
 rvodesign.com
Spoiler-alert. This small design store is about to move to the Jan Luykenstraat.
Where the legendary Remco Campert lives. Ruud van Oosterhout has been making
his own furniture line Bruut since 2004. Opening hours from Wednesday to
Saturday or by appointment.
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Pizza Beppe
De vormgeving van de deze zaak verwijst rechtstreeks
naar de gouden jaren van Fiat, het Turijn van de jaren ’60
en de magistraal strakke Lingotto-fabriek. Pizza Beppe
serveert andere kost. Pizze uit Napule, oftewel Napels,
maar dan op z’n Napolitaans. Pizza Beppe is ook het
enige restaurant in Nederland met de kwalificatie:
Associazione Verace Pizza Napoletana. Staat voor
de echte Napolitaanse stuff.
 Roelof Hartstraat 27
 pizzabeppe.nl/amsterdam-zuid
The design of this restaurant directly points to the golden
years of Fiat, Turin in the 60s and the magnificently
austere Lingotto factory. Pizza Beppe offers different food.
Pizza from Napule, Naples in Neapolitan dialect. Pizza
Beppe is also the only restaurant in The Netherlands with
the qualification: Associazione Verace Pizza Napoletana.
Stands for the real Neapolitan stuff.

Deer Mama: vegan milk and
burger bar
Laura Estevez heeft haar zaak ingericht als een set uit de Amerikaanse jaren ‘90
televisieserie Beverly Hills 90210. De kunst op de muur wisselt maandelijks en is te
koop. Alles wat je er eet of drinkt is zo vegan als wat en erg lekker.
 Ceintuurbaan 71
 deermama.nl
Laura Estevez has decorated her business as a set from the 90s American
television series Beverly Hills 90210. The art on the wall changes monthly and is for
sale. All the dishes you eat or drink are typically vegan and absolutely delicious.
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Samen met haar opdrachtgevers en toon aangevende
architecten maakt Branding interieurs voor kantoren en
andere werkomgevingen. Een unieke combinatie van
een eigen maatwerkfabriek in Nederland en de beste
internationale designmerken.

AAN DE A2

Branding Office Furniture BV

De Corridor 7

3621 ZA Breukelen

0346-258000

ww.branding.tm
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Breitner House
Dit hotel bestaat uit twee suites. Maar wat voor een suites! Ze behoren
tot de wereldtop. Het Breitner House van Camilla Braaksma en Guido
Bouvy is door Booking.com uitgeroepen tot één van de drie beste
hotels ter wereld. Je slaapt er tussen de verwijzingen naar George
Breitner en Isaac Israels.
 Oosterpark 87-88
 breitnerhouse.com
This hotel only has two suites. They’re the real thing and among the
best in the world! Camilla Braaksma and Guido Bouvy’s Breitner House
has been voted one of the three best hotels in the world by Booking.
com. You’ll sleep between references to George Breitner and
Isaac Israels.

Arcade Hotel
Begin 2016 opent de Canadese ‘nerd’ Daniel Salmanovich het Arcade
Hotel: het eerste video game hotel ter wereld. Elke kamer is voorzien
van een oude gameconsole - van een NES tot de eerste PlayStation –
en tien verschillende games.
 Sarphatipark 106
 arcadehotel.nl
Canadian nerd Daniel Salmanovich opened the Arcade Hotel at the
beginning of 2016: the first video game hotel in the world. Each
room is provided with an old game console - from a NES to the first
PlayStation - and ten different games.
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Joe & The Juice bar
Oprichter Kaspar Basse van Joe & The Juice bar komt uit Kopenhagen.
Hij beschouwt zijn bar niet als een bar maar als een beweging. Los
van het hippe gebabbel, drink je je lichaam hier fris. Probeer de mix
met peer, gember en ananas. Zeldzaam lekker.
 Ceintuurbaan 85
 joejuice.com
Founder Kaspar Basse of Joe & The Juice bar comes from Copenhagen. He considers his bar to be a rather movement than a bar. Apart
from the casual chitchat, you can enjoy refreshing drinks here. Try the
mix with pear, ginger and pineapple. Genuine flabbergasting moment.

Rialto
Het gebouw van bioscoop Rialto (1920) is een ontwerp van Jan van
Schaik. De programmering van de bioscoop richt zich vooral op
Europese en niet-westerse arthouse films.
 Ceintuurbaan 338,
 rialtofilm.nl
The building of cinema Rialto (1920) is a design by Jan van Schaik.
The programming of the cinema focuses primarily on European and
non-Western arthouse films.
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Licht en meubels
Met een lel van een etalage lijkt er geen einde te komen aan deze
interieurzaak in de Javastraat. Erik Vos start Licht en Meubels in 2009
op 60 vierkante meter. Klanten uit alle delen van Amsterdam komen er
op de fiets naar toe, al is het maar om een stukje appeltaart te eten.
 Javastraat 133-141
 lichtenmeubels.nl
With a huge window there seems to be no end to this interior design
shop in the Javastraat. Erik Vos started Licht en Meubels in 2009 on
60 square meters. Customers from all over Amsterdam arrive by bike,
even only to have a slice of apple pie.

The Bab
Net geopend. Schuin tegenover reclamebureau Dawn. In The Bab eet
je Koreaans. De zaak is van Junghun Pyo uit Busan.
 Camperstraat 36
 thebab.company
Just opened. Almost opposite advertising agency Dawn. At The Bab
you eat Korean food. Restaurant owner is Junghun Pyo from Busan.
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