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De bladeren vallen, zo nu en dan is er toch ook nog een 

mooie zonnige dag, tussen de regenbuien door. Gelukkig is er 

ook komende maand weer genoeg te doen voor de 50-plus 

LHBT-er.  

In dit nummer een beperkt overzicht, op onze website heb-

ben wij een groter aanbod, onder andere de 50-plus bios in 

Theater Tuschinski op dinsdag en donderdagmiddag om 13 

uur. En dat voor een speciaal laag prijsje… we blijven hoe dan 

ook multiculturele Hollanders. 

Maar voor nu, veel leesplezier. 

KOFFIE                                                                   2 

ONTMOETEN                                                       3 

FILM                                                                      4 

ETEN                                                                     4 

TENTOONSTELLINGEN                                      5 

 ‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND 

Een gezellige koffie ochtend voor roze senioren. Het Roze 

Hart klopt immers voor iedereen!  

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

IEDERE DINSDAG: 10:00 – 12:00 uur 

 

FEMTASTIC KOFFIE NIEUW-WEST 

De Koffie Salon is voor 40+ vrouwen. De ochtenden zijn gea-

nimeerd en in de vakanties gaan de Koffie Salons gewoon 

door, veel vrouwen gaan namelijk niet meer op vakantie. De 

betrokkenheid bij elkaar werkt stimulerend en zet een aantal 

vrouwen aan om hun leven bij te stellen. Juist door het el-

kaar wekelijks te ontmoeten, werkt het als een soort familie 

en ondanks de onderlinge verschillen tussen vrouwen is elke 

ontmoeting weer verrassend. Je kunt gewoon aanschuiven 

en meedoen. Bus 61, 69 en 269 stoppen in de buurt en er is 

gratis parkeren voor de deur.  

VROUW EN VAART – President Allendelaan 733 

IEDERE DONDERDAG: 10:30 – 12:00 uur 

 

ROZE KOFFIE INLOPEN 

Houd jij van roze gezelligheid? Vind je het prettig gevoelsge-

noten uit jou eigen stadsdeel en (wijde) omgeving te ont-

moeten? Wil jij je kennissenkring uitbreiden? Dan ben je wel-

kom bij de Roze Koffie Inloop. Alle leeftijden zijn welkom! 

 

De Roze Koffie Inloop vraag geen geld voor de koffie, maar 

een vrijwillige bijdrage in de bus van het ‘Bitterballenfonds’ 

wordt altijd op prijs gesteld. De gelden uit dit fonds worden 

gebruikt voor een warme snack tijdens een roze evenement, 

óók op locaties waar De Roze Poort zelf niet actief is. 

 

DE POORT – Hugo de Grootkade 20 

DONDERDAG 2, 16 en 30 NOVEMBER: 10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP – OUD WEST 

 

FLESSEMAN – Nieuwmarkt 77 

VRIJDAG 3 en 17 NOVEMBER: 14:00 – 16:00 uur 

ROZE KOFFIE/THEE INLOOP – CENTRUM met entertainment 

 

HET SCHOUW – Dollardplein 1 

WOENSDAG 8 en 22 NOVEMBER: 10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUWENDAM 

 

DE VENSER – Berthold Brechtstraat 1 

LET OP… Nieuwe data! 

WOENSDAG 8 en 22 NOVEMBER: 10:00 – 12:00 uur  

ROZE KOFFIE INLOOP – ZUIDOOST, op sommige dagen met 

licht entertainment 

 

ONTMOETINGSCENTRUM DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 

DONDERDAG 9 en 23 NOVEMBER: 10:00 – 12:00 uur 

ROZE KOFFIE INLOOP – CENTRUM/OOST  
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TRANSGENDER ONTMOETINGSAVOND 

Voorafgaand aan de ontmoetingsavond kan men deelnemen 

aan het diner, verzamelen in het café. Vanaf 18:00 uur wordt 

er gegeten in restaurant De Zagerij, Westerstraat 182. Na 

afloop komt men weer naar ‘De Kat in de Wijngaert’. 

 

Op de eerste woensdag van de maand houden wij in Amster-

dam een ‘gender overschrijdende’ transgender ontmoetings-

avond. Door het onderhouden van contacten en het uitwisse-

len van ervaringen, willen wij transgenders helpen in het pro-

ces van zelfacceptatie. Het is vooral een gezellige avond. Onze 

transgender avond houden we doelbewust in een niet beslo-

ten locatie – in een Jordanees café – en kunnen daardoor ac-

tief deel uitmaken van de multiculturele samenleving van Am-

sterdam. We willen vooral de doelgroep zelf stimuleren en 

inspireren om zich te ontwikkelen en te emanciperen. De 

transgenderavond staat derhalve open voor iedereen die zich-

zelf thuis voelt bij transgenders. Ook voor mensen van buiten 

Amsterdam en uit het buitenland vormen wij op deze wijze 

een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten.  

CAFÉ DE KAT IN DE WIJNGAERT – Lindengracht 120 

WOENSDAG 1 NOVEMBER: 17:30 – 23:45 uur 

 

ROZE SENIOREN 

Deze middag wordt door het COC georganiseerd, je hoeft geen 

lid te zijn om naar deze middag te komen. Iedereen is welkom! 

Je bent welkom vanaf 13.00 uur, het programma begint 

meestal rond 14.00 uur. Op sommige dagen is er een speciaal 

programma.  

ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89 

WOENSDAG 1, 15 en 29 NOVEMBER: 13:00 – 17:00 uur 

 

ROZE DAMESSALON 

Met gevoelsgenoten, gezellig, maar diepgaander in gesprek 

over actuele thema’s? Onder leiding van Karen Joachim, voor-

malig Humanistisch Raadsvrouw bij Defensie. Dat is de Roze 

DamesSalon! Kosten € 2,50 per keer (voor consumpties)  

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

DONDERDAG 2 NOVEMBER: 12:00 – 14:00 uur 

 

CAFÉ ROSÉ – Victoria False en haar dochters 

Een drag-moeder en haar drag-dochters 

halen vol enthousiasme alles uit de muzika-

le kast.  Na hun spectaculaire tocht langs 

diverse woon- en zorgcentra tijdens de af-

gelopen PRIDE, neemt moeder Victoria en-

kele van haar dochters mee om nu ook De 

Rietvinck op zijn kop te stellen. 

De bitterballen in de pauze worden aange-

boden door het Bitterballenfonds van De 

Roze Poort.  

DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 

DONDERDAG 2 NOVEMBER: 14:00 – 16:00 uur 

DE ZÓCIËTEIT ORGANISEERT… 

Op de eerste vrijdag van de maand een KLEIN PODIUM. Leden 

kunnen ideeën aandragen voor dit podium. De tweede vrijdag 

staat in het teken van de FILM en op de derde vrijdag is het 

CAFÉ AVOND. 

HET OPEN HUIS – Bilderdijkpark 12a 

VRIJDAG 3, 10 en 17 NOVEMBER: 20:30 uur 

 

ONTMOETINGSCAFÉ AUTIROZE 

Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBT 

met autisme. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële 

diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme 

hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiversi-

teit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom. De focus van de groep 

en activiteiten die we organiseren zijn echter gericht op men-

sen met autisme.  

ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89 

ZATERDAG 4 NOVEMBER: 19:00 – 22:00 uur 

 

CAFÉ ZILVER 

Voor de roze 50+ vrouw. Lijkt het 

jou aangenaam andere LHBT-

dames te ontmoeten? Dan biedt 

Café Zilver jou van augustus tot en 

met mei elke eerste zondag van de 

maand een prettige manier om 

elkaar te leren kennen. Tijdens het 

genot van een drankje en af en toe 

een optreden. Wil je op de hoogte 

gehouden worden met een 

Nieuwsbrief stuur dan je email naar: cafezilver@gmail.com  

RESTAURANT SZMULEWICZ – Bakkersstraat 12 

ZONDAG 5 NOVEMBER: 14:00 – 17:00 uur 

 

SALON DE ROZE LOPER 

Elke 2de donderdag van de maand 

is iedereen van harte welkom bij 

deze Salon, waarbij seksuele diver-

siteit een belangrijke rol in het 

leven van de bezoekers speelt. Wij 

bieden u een gezellige middag met 

films, documentaires, muziek en 

gespreksthema’s die uit de groep 

als wens naar voren worden ge-

bracht. Laat ons even weten als u 

onze salon wilt bezoeken, een bijdrage voor € 4,- voor con-

sumpties wordt gewaardeerd.  

DR. SARPHATIHUIS – Roetersstraat 2 

DONDERDAG 9 NOVEMBER: 14:00 – 16:30 uur 

 

2 JAAR ROZE STADSDORP 

2015-2017: 2 jaar Roze Stadsdorp Amsterdam! 

Dat vieren wij graag met elkaar: zondag 12 november. Inloop 

vanaf 16.00 uur. 

Eten, drinken, muziek, dans… Verdere informatie met betrek-

king tot aanmelden, te bestellen maaltijd, en organisatie volgt, 

zie website van: ROZE STADSDORP AMSTERDAM 

CAFÉ-RESTAURANT HOOGENDAM – Westerdok 12 

ZONDAG 12 NOVEMBER: 16:00 uur 
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DE REGENBOOG SALON 

Elke 2e maandag van de maand, voor iede-

re oudere die jong van hart is en openstaat 

voor anderen, ongeacht zijn/haar seksuele 

voorkeur. Vanaf 16:30 uur gaat de bar 

open. Bezoekers van buiten betalen geen 

entree, en alle drankjes zijn voor eigen re-

kening.  

ERASMUSHUIS – Noorderven 79,  

Zaandam 

MAANDAG 13 NOVEMBER: 15:00 – 17:00 uur 

 

ROZE THEE MET QUIZ 

Elke 2e dinsdag van de maand is er in Brasserie Bol in d’Oude 

Raai een Roze Thee met Quiz. De Quiz heeft elke maand een 

ander thema, aangepast aan de actualiteit. Houdt u van een 

gezellige middag met enig denkwerk, dan staat de theetafel 

voor u klaar. Bewoners en buurtbewoners zijn van harte wel-

kom en onze roze vrijwilligers denken met u mee.  

D’OUDE RAAI – Ferdinand Bolstraat 321 

DINSDAG 14 NOVEMBER: 14:30 – 16:00 uur 

 

CAFÉ OKÉ 

Café Oké Amsterdam is een ontmoetingsplaats voor homo’s, 

lesbiennes, bi’s en transgenders met een verstandelijke beper-

king. Onze vrijwilligers bestaan voor een groot deel uit leden 

van de doelgroep, zij zorgen voor een groot deel voor de unie-

ke sfeer van de bijeenkomsten. Aansluitend aan Café Oké gaan 

sommige bezoekers met elkaar in de stad eten. Regelmatig 

gaan groepjes bezoekers met elkaar iets ondernemen. Berucht 

zijn de bezoeken aan de Roze Maandag op de Kermis in Til-

burg. 

 

Café Oké hanteert geen strikte grenzen voor wie te slecht of te 

goed is om een bijeenkomst te bezoeken. De meeste bezoe-

kers zijn licht verstandelijk gehandicapt maar ook ernstiger en 

meervoudig gehandicapten blijken de middagen intensief te 

beleven. Wij doen een beroep op vrijwilligers en begeleiders in 

de instellingen om mensen die niet zelfstandig kunnen komen, 

te begeleiden.  

ONTMOETINGSCENTRUM – Stadhouderskade 89 

ZONDAG 19 NOVEMBER: 13:00 – 16:00 uur 

GAY NIGHT: HEARTSTONE 
Aangrijpende coming-of-age over twee IJslandse jongens, Thor 
en Kristjan, die hun leven lang al dikke vrienden zijn. Thuis 
hebben zij het geen van beiden leuk, zodat ze altijd met elkaar 
optrekken. Maar dit jaar zijn de lange zomermaanden anders 
dan vorige jaren. 
Thor wil per se een meisje uit hun vissersdorpje versieren. Met 
tegenzin volgt Kristjan zijn voorbeeld, maar uit veel dingen 
blijkt dat zijn affectieve gevoelens vooral voor Thor zijn. Een 
schokkende gebeurtenis zet hun trouwe vriendschap zwaar 
onder druk… 
PATHÉ DE MUNT – Vijzelstraat  
WOENSDAG 1 NOVEMBER: 21:00 uur 

 
ROZE FILM – THE DANISH GIRL 
Gebaseerd op een bijzonder en waargebeurd liefdesverhaal. 
Wanneer kunstenares Gerda haar man Einar Wegener vraagt 
om voor haar in vrouwenkleding model te staan, komen Einars 
onderdrukte gevoelens boven. Einar ontdekt dat hij verder wil 
leven als vrouw. Einar begint een baanbrekende reis die alleen 
mogelijk is door de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw. 
Einar vecht om te worden wie hij eigenlijk is: de transgender 
pionier Lili Elbe.  
DE RIETVINCK – Vinkenstraat 185 
DONDERDAG 2 NOVEMBER: 19:00 uur 
 
DINER en ROZE FILM: The Birdcage (1996) 

Voor 12,50 een twee gangen 
diner en film kijken (exclusief 
drankjes). Het is altijd een film 
die leuk is voor elke letter bin-
nen de LHBT-gemeenschap, 
althans dat proberen we zoveel 
mogelijk. Het diner is voor ie-
dereen hetzelfde en altijd een 
verrassing. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk (in verband met 
inkoopkosten), opgave per e-

mail: heidikok@yahoo.com. Na aanmelding krijg je een beves-
tiging. Reservering impliceert verplichting tot betaling in ver-
band met het non-profit oogmerk van deze avond. Betaling 
aan de bar van De Groote Weiver.  
DE GROOTE WEIVER – Industrieweg 1a, Wormerveer 
WO 29 NOV – 18:00 – 23:00 uur 

Q-KITCHEN, eat and meet 

Q kitchen heeft een enthousiast 

team en zij willen graag de men-

sen in en om de LGBTQ-

gemeenschap bij elkaar te bren-

gen, onder het genot van heerlij-

ke gerechten. Elke woensdag 

tussen 17.30 – 20.30 uur, bent u 

welkom tijdens onze kooksessies 

in buurthuis de Horizon, in Am-

sterdam West. Mensen van alle 

leeftijden, religies en de belangen zijn van harte welkom om 

elkaar te ontmoeten, samen te eten en verhalen uit te wisse-

len. Reserveren is niet nodig. Donatie € 5,00  

BUURTHUIS DE HORIZON – Hembrugstraat 156 

WOENSDAG 1, 8, 15, 22 en 29 NOVEMBER: 17:30 – 20:30 uur 

 

FEMTASTIC SOEP 

Femtastic Soep is voor 40+ vrouwen. De avond is geanimeerd. 

De betrokkenheid bij elkaar werkt stimulerend en zet een aan-

tal vrouwen aan om hun leven bij te stellen. Juist door het 

elkaar wekelijks te ontmoeten, werkt het als een soort familie 

en ondanks de onderlinge verschillen tussen vrouwen is elke 

ontmoeting weer verrassend. Je kunt gewoon aanschuiven en 

meedoen. Bus 15 en lijn 2 stoppen dicht in de buurt. Meld je 
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wel even aan als je wilt mee-eten. Kosten € 3,50.  

Mail Han: han@femtasticpink.nl  

HOOFDKWARTIER – Hoofddorpweg 25 

DONDERDAG 2, 9 en 23 NOVEMBER: 17:30 – 19:45 uur 

 

POORTERS MAALTIJD 

De inloop start om 17 uur, vanaf ongeveer 17:30 serveren wij 

een maaltijd tegen kostprijs. Ook drankjes zijn tegen een laag 

tarief te verkrijgen. Ook deze maand (her)ontdekken zij een 

regionale keuken.  

LET OP! Voor deze maaltijd moet men zich van tevoren opge-

ven per email, er is slechts plaats voor 22 personen. Naast je 

NAW-gegevens willen zij ook weten of je vegetarisch eet of 

niet. De locatie is makkelijk bereikbaar met het openbaar ver-

voer, GVB-bus 22 en lijn 10 stoppen dicht in de buurt.  

Mail info@derozepoort.amsterdam 

ONTMOETINGSCENTRUM DE KEYZER – Czaar Peterstraat 12 

DONDERDAG 16 NOVEMBER: 17:00 – 20:30 uur 

Ferdinand Bol en Govert Flinck  
Rembrandts Meesterleerlingen 
13 oktober 2017 – 18 februari 2018 

 

Twee musea, één gedachte 

Vanuit de hele wereld komen vele schilderij-

en, uit musea en particuliere collecties, voor 

deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam 

samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst 

sinds de 17e eeuw weer terug in onze 

hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het 

meesterschap van Ferdinand Bol en Govert 

Flinck in de zeventiende eeuw op twee loca-

ties uitgediept die complementair zijn aan 

elkaar: opleiding aan de ‘eerste kunstacade-

mie’ versus zelfstandigheid op de kunstmarkt. 

 

In het Rembrandthuis, de plek waar de leermeester van Ferdi-

nand Bol (1616-1680) en Govert Flinck 

(1615-1660) bijna twintig jaar heeft ge-

woond en gewerkt, ligt de nadruk op 

hun leertijd bij Rembrandt. Aan de hand 

van vele kunstwerken wordt de bezoe-

ker meegevoerd naar de jonge jaren van 

de beginnend schilders en hun oplei-

dingstijd, kort na elkaar, bij Rembrandt. 

 

Twee kunstenaars, één leermeester 

Bol en Flinck gelden als de twee belangrijkste leerlingen van 

Rembrandt. Hun indrukwekkende werk wordt wereldwijd be-

wonderd, straten zijn naar hen vernoemd – en na 350 jaar 

worden zij met deze tentoonstelling eindelijk uit de schaduw 

van hun leermeester gehaald. Met imposante portretten en 

dramatische voorstellingen gebaseerd op de bijbel of de oud-

heid voorzagen Bol en Flinck in een behoefte van hun op-

drachtgevers, waaronder welvarende kooplieden en vertegen-

woordigers van de maritieme en politieke macht. 

 

Andere invalshoek 

De tentoonstelling is rijk aan verhalen en biedt de gelegenheid 

om het Amsterdamse verhaal van de Gouden Eeuw vanuit 

verschillende perspectieven te laten zien. Regisseur en thea-

termaker Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth is uitgenodigd 

om vanuit zijn rijke theaterervaring en vertelkracht kanten van 

de Gouden Eeuw naar voren brengen die vaak niet zichtbaar 

zijn in schilderijen. 

rembrandthuis.nl 

 

In het Amsterdam Museum ervaart de bezoeker dat Bol en 

Flinck zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen 

door een zorgvuldig opgebouwd netwerk wisten de ambitieu-

ze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunst-

markt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen 

geduchte concurrenten van hun voormalige leermeester, maar 

ook van elkaar. Zij waren nog tijdens hun leven succesvoller 

dan Rembrandt. 

Amsterdammuseum.nl 

 

Twee andere locaties in de stad, het Paleis op de Dam en Mu-

seum Van Loon, sluiten aan bij de tentoonstelling door in de-

zelfde periode aandacht aan de twee kunstenaars te schen-

ken.  

Ferdinand Bol 
Het huis, de collectie, de kunstenaar 

Dit najaar wordt een deel van de schilderijencollectie van Fer-

dinand Bol getoond in het koetshuis van Museum Van Loon. 

De zeventiende-eeuwse schilder was de eerste bewoner van 

het grachtenpand aan Keizersgracht 672, het huidige Museum 

Van Loon. 
 
Het huis moet er voor bezoekers in de zeventiende eeuw spec-
taculair hebben uitgezien. De verschillende kamers in het pand 
aan de Keizersgracht waren gevuld met de enorme schilderij-
encollectie van Ferdinand Bol en zijn tweede vrouw Anna van 
Erckel. Zij bezaten werken van Rembrandt, Rubens, Van Ruis-
dael en vele andere tijdgenoten. 
 
Na zijn leertijd bij Rembrandt ontwikkelde Bol zich tot één van 
de belangrijkste en succesvolste schilders van zijn tijd. Niet 
alleen de kwaliteit van zijn werk, ook zijn familiale banden en 
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geslaagde netwerkstrategie droegen bij aan zijn succes en ver-
mogen. 

 
Dankzij een inventaris 
die Bol in 1669 liet 
opstellen is het moge-
lijk een goede indruk 
te geven van zijn col-
lectie. In het koets-
huis van het museum 
worden ca. 25 schil-
derijen getoond, 
afkomstig uit particu-
liere verzamelingen 
en (inter)nationale 
musea. Opvallend aan 
deze verzameling is 
de verscheidenheid 
aan genres en schil-
derstijlen. Bol verza-
melde historiestukken 
en portretten, maar 
ook landschappen, 
zeegezichten en stille-

vens. Werken van grote meesters zullen weer bij elkaar han-
gen op een plek waar zij ooit werden verzameld door de ze-
ventiende-eeuwse schilder. 

museumvanloon.nl  

 

Vrijwel gelijktijdig vindt in de Hermitage Amsterdam de ten-

toonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage plaats. 

De bloei van de Hollandse schilderkunst 
De rijkdom van de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende 

eeuw triggerde een enorme bloei van de schilderkunst. Talloze 

schilders schiepen weergaloze meesterwerken die nu pronk-

stukken zijn van musea overal ter wereld, en de Hermitage St. 

Petersburg in het bijzonder. Historiestukken, landschappen, 

portretten, stillevens, taferelen uit het dagelijks leven, zeege-

zichten en kerkinterieurs werden vastgelegd in de ateliers, met 

een haast onvoorstelbare verbeeldingskracht. 

 

Er waren grootheden die vele genres beheersten, zoals Rem-

brandt, maar veel schilders richtten zich op één schildergenre. 

Kenmerkend voor de zeventiende-eeuwse Hollandse schilder-

kunst is dan ook de vergaande specialisatie van de kunste-

naars. Een greep uit de genres die zijn vertegenwoordigd: Bij-

belse voorstellingen van Lastman en Wtewael, portretten door 

onder anderen Rembrandt, Hals en Flinck, stillevens van Bol, 

Heda en Kalf, genrestukken van Dou, Steen en Ter Borch, land-

schappen van Ruisdael en Van Goyen, stadsgezichten van 

Berckheyde en Van der Heyden.  

  

De Hollandse schilderkunst laat een niet aflatende creativiteit 

en een karakteristiek zien die uniek en kenmerkend zijn voor 

deze tijd. In de Hollandse ateliers dienden zich voortdurend 

nieuwe talenten aan met een eigen stijl. En de productie was 

enorm. Buitenlandse bezoekers aan de Noordelijke Nederlan-

den verbaasden zich keer op keer over de hoeveelheid schilde-

rijen in de huizen, zelfs die van niet puissant rijke burgers. Wie 

bijna niets te besteden had, kon altijd nog voor een of twee 

stuivers een prentje kopen; de meer vermogenden hingen hun 

hele huis vol met schilderijen, zelfs de keuken. In deze tijd wer-

den naar schatting enkele miljoenen schilderijen gemaakt, die 

in de achttiende eeuw in de internationale kunsthandel nog 

gewilder werden, zeker bij de allerrijksten. 

 

Nog meer Hollandse Meesters 

Hollanders van de Gouden Eeuw 

Dertig reusachtige groepsportretten uit de zeventiende eeuw 

uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmu-

seum, voor het eerst samen. In de Hermitage Amsterdam. Het 

zijn de ‘broers en zussen van de Nachtwacht’, uniek in de we-

reld. Vanwege hun grote formaat waren ze zelden te zien. Be-

kijk hoe regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen, 

standen en religies, gebroederlijk naast elkaar staan. Rem-

brandts Anatomische les van Dr. Deijman en schutterspor-

tretten van onder meer Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn 

slechts enkele van de topstukken in Hollanders van de Gouden 

Eeuw. Als afsluiting brengen moderne groepsportretten, ge-

maakt door fotograaf Taco Anema, de tegenwoordige Neder-

landse bestuurscultuur in beeld. 

 

Samen illustreren zij dat typisch Nederlandse gezamenlijke 

burgerschap. Ze houden ons Nederlanders een spiegel voor. 

Want hoe Nederlanders toen met elkaar omgingen, heeft nog 

steeds invloed op hoe we dat tegenwoordig doen. 

HERMITAGE - Amstel 51 


