


VOORWOORD 
Ben je nog aan het bijkomen van alle oliebollen,  appel-

flappen en andere liflafjes van de afgelopen feestda-

gen?  

 

De maand januari staat in het teken van twee Amster-

damse instituten, namelijk het Stadsarchief en het 

Rijksmuseum. In dit nummer aandacht voor kleine ten-

toonstellingen in beide huizen. 

 

STADSARCHIEF AMSTERDAM 

VIJZELSTRAAT 32 

 

Kijk Amsterdam 1700 – 1800, de mooiste stads-

gezichten 

Tentoonstelling in de expositieruimte  

tot 14 januari 2018 

De Dam, de grachten, de kerken en pleinen, de Amstel 

en het IJ: het is allemaal onmiskenbaar Amsterdam. De 

tekeningen uit de 18e eeuw laten een bijzonder leven-

dige stad zien. Kunstenaars als Jacob Cats, Reinier Vin-

keles, H.P. Schouten en Jan de Beijer namen de tijd om 

hun omgeving tot in detail te vereeuwigen. 

 

Het getekende stadsgezicht maakte een ongeëvenaarde 

bloei door en geen andere plek werd zo vaak getekend 

als Amsterdam. Kijk Amsterdam is een selectie van de 

mooiste werken in potlood, pen en penseel, veelal uit 

de eigen collectie van het Stadsarchief. Het leven van 

de Amsterdammers uit de 18e eeuw komt heel dichtbij, 

kijkt u mee? 

 

Wim Sonneveld vereeuwigd 

Tentoonstelling in de Centrale Hal  

tot 14 januari 2018 

De platenhoesfoto’s van Paul Huf, de showdia’s van Jut-

ka Rona, de kleedkamerfoto’s van Maria Austria en de 

portretten van Philip Mechanicus. Bijzondere en deels 

onbekende foto’s uit de collecties van het Maria Austria 

Instituut en objecten uit de Bijzondere Collecties van de 

UvA ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Wim 

Sonneveld. 

 

De verhalen van Amsterdam 

Vaste tentoonstelling in de Schatkamer 

 

De Schatkamer van het Stadsarchief is opnieuw inge-

richt. Achter de kluisdeuren van het monumentale safe-

deposit vindt u de mooiste foto’s en bijzondere verhalen 

uit de geschiedenis van Amsterdam. 

 

Het ontstaan van de stad Amsterdam begin 13e eeuw, 

beroemde dichters en kunstenaars die als immigrant 

naar Amsterdam kwamen in de 17e eeuw en de rol van 

Amsterdam in de slavenhandel en slavernij. Een reis 

door de geschiedenis van Amsterdam in twaalf verha-

len. 

 

Door de jaren heen hebben verschillende grote fotogra-

fen de stad Amsterdam in beeld gebracht. In een foto-

galerij zijn de mooiste foto’s van Amsterdam samenge-

bracht. 

 

Van de pioniers uit het midden van 19de eeuw tot de 

digitale fotografie van de 21ste eeuw. Kijk mee met 

onder andere Jacob Olie en Cor Jaring en beleef de ge-

schiedenis van Amsterdam door de lens van hun came-

ra. 

 

Jacob van Lennep en Amsterdam 

Tentoonstelling in de Schatkamer 

19 januari - 20 mei 

 

Jacob van Lennep (1802-1868) was een talentvol en 

productief schrijver. Daarnaast was hij een onvermoei-

baar aanjager van talloze ondernemingen, zoals het 

Amstel Hotel, het Noordzeekanaal en het Rijksmuseum. 

Maar het belangrijkste wat Amsterdam aan hem te dan-

ken heeft is de Duinwaterleiding. Het Stadsarchief bezit 

het familiearchief van de Van Lenneps, een rijke bron 

met duizenden brieven en andere documenten die de 

schrijver/dichter heeft nagelaten. 

 

De biografie over Jacob van Lennep van emeritus-

hoogleraar Marita Mathijsen is aanleiding voor het 

Stadsarchief om deze schatten aan het publiek te tonen 

in een eerbetoon aan deze bijzondere Amsterdammer. 

Met bijzondere bruiklenen van musea en particuliere 

verzamelingen komt het verhaal over Jacob van Len-

nep, zijn werken en daden, tot leven. 

 

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Wa-

ternet. 

 

Amsterdam in Gesprek 

Vanaf zondag 21 januari 2018 wordt de succesvolle se-

rie Amsterdam in Gesprek voortgezet. Elke eerste en 

derde zondag van de maand worden spraakmakende 

gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de Amster-

damse geschiedenis, of wordt een actueel onderwerp in 

historisch perspectief geplaatst. De toegang is gratis, 



aanvang 15.00 uur. Let wel op: de capaciteit van de 

zaal is beperkt, dus kom op tijd. 

 

Zondag 21 januari 

Jacob van Lennep, een bezielde schavuit 

 

Met Marita Mathijsen (auteur van het boek Een bezielde 

Schavuit, Jacob van Lennep). Zie ook Jacob van Len-

nep en Amsterdam 

 

Zondag 4 februari 

Zorg goed voor de stad en voor elkaar. 

De betekenis van burgemeester Van der Laan voor de 

stad Amsterdam 

 

Met Bas Blokker (Amsterdam – correspondent NRC Han-

delsblad), Peter Paul de Baar (Voormalig hoofdredacteur 

Ons Amsterdam), Laura van Hasselt (Conservator Am-

sterdam Museum) en Karin van der Wansem 

(Kabinetschef van de burgemeester van Amsterdam) 

 

Bekijk het Stadsarchief van binnen 

Het Stadsarchief is gehuisvest in het prachtige gebouw 

De Bazel uit 1926, vernoemd naar de architect Karel de 

Bazel. U kunt een rondleiding volgen door het imposante 

voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-

Maatschappij met zijn stijlkamers, de oude kluis en art 

deco plafonds.  

 

Zaterdag en zondag om 14.00 uur. Prijs € 6,00  

Vooraf reserveren gewenst, bel 020-2511511 of mail 

info@stadsarchief.amsterdam.nl 

 

Het Stadsarchief Amsterdam is vrij toegankelijk. 

Voor tijdelijke tentoonstellingen in de Expositieruimte 

vragen we een toegangsprijs: Museumkaart, Kinderen 0

-12 jaar, Stadspas Amsterdam, Vrienden Stadsarchief, I 

Amsterdam City Card, Vereniging Rembrandt Gratis 

Volwassenen € 6,00 

 

Stadsarchief Amsterdam 

Vijzelstraat 32 

1017 HL Amsterdam 

Telefoon: 020-2511511 

Email: info@stadsarchief.amsterdam.nl 

 

Openingstijden 

Dinsdag t/m vrijdag van 10 - 17 uur 

Zaterdag en zondag van 12 - 17 uur 

Op maandag gesloten. 

De Studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag. 

 

RIJKSMUSEUM 

Museumstraat 1 

 

Schaatspret 

t/m 31 maart 2018 

Prentenkabinet 17de eeuw  

Winterse taferelen van 17de-eeuwse meesters als Aver-

camp, Ter Borch en Van de Velde. 

 

De kleine presentatie met prenten en tekeningen geeft 

een levendig beeld van de tijd dat er nog veel bedrijvig-

heid was op het ijs en waar jong en oud en rijk en arm 

zich het liefst op de schaats, in een slee of te voet op de 

dichtgevroren grachten, rivieren en meren voortbewoog. 

Zeventien prenten en tekeningen zijn te zien in het 

Prentenkabinet 17de Eeuw van het Rijksmuseum van 1 

december t/m 31 maart 2018. 
 
Dat schaatsen vierhonderd jaar geleden ook al een van 
de populairste winteractiviteiten in Nederland was op te 
maken uit talloze tekeningen en prenten uit die tijd.  
 
De eerste decennia van de 17de eeuw waren in de Ne-
derlanden ongewoon koud. Ze maken deel uit van wat 
ook wel ‘de kleine ijstijd’ wordt genoemd, een periode 
waarin de gemiddelde temperatuur lager lag dan tegen-
woordig. Opmerkelijk vaak waren er diverse jaren ach-
tereen bar strenge winters. Niet alleen de rivieren vro-
ren compleet dicht, maar ook de Zuiderzee en het wad-
dengebied, zodat de overtocht van Amsterdam naar 
Friesland met kar en paard over het bevroren water ge-
maakt kon worden. 
 
Kant 
t/m 22 juli 2018 
Special Collections 
 
Een bijzondere 
selectie uit de 
kantcollectie van 
het Rijksmuseum 
is nu te zien in de 
kostuumvitrine 
van de Special 
Collections. 
 
Kant is dankzij 
beroemheden als 
Lady Gaga, 
Beyoncé en Ko-
ningin Máxima 
weer helemaal in. 
Kant is een luxe-
product bij uit-
stek. De kantwerker creëert met klossen of met naald 
en draad ragfijne patronen waarin wordt gespeeld met 
een open of juist heel dichte structuur. De enorme vaar-

mailto:info@stadsarchief.amsterdam.nl


digheid die hiervoor nodig is, het arbeidsintensieve pro-
ces en de hoge kwaliteit van de linnen draad maken het 
een kostbaar product. 
 
Kant was vanaf het begin van de 16de eeuw, toen het 
ontstond, tot ver in de 20ste eeuw populair als decora-
tie op kleding en in het interieur. Ook hedendaagse ont-
werpers gebruiken graag weer kant of kantmotieven. 
De kantpatronen veranderden voortdurend, maar ele-
gantie en verfijning zijn een constante factor.  
 
Het Rijksmuseum heeft de grootste kantcollectie van 

Nederland. Het gaat om ruim 3.500 stukken daterend 

van de late zestiende tot de vroege twintigste eeuw. 

Een belangrijke onderdeel van de collectie zijn de stuk-

ken van koningin Wilhelmina, die een grote liefde koes-

terde voor kant en een prachtige collectie heeft opge-

bouwd. 

 

Een reis naar het 18de-eeuwse Kanton 

t/m 27 mei 2018 

Aziatisch Paviljoen 

In de Rijksmuseumcollectie bevindt zich een 18de-

eeuwse schildering van de Chinese havenstad Kanton. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de meer dan 

driemeterlange gedetailleerde en waarheidsgetrouwe 

schildering één van de vroegste in haar soort is. Door 

details te vergelijken op de diverse schilderingen van 

Kanton en documenten in archieven te raadplegen kon 

de exacte datum van dit gezicht op Kanton worden 

vastgesteld, namelijk 1771. 

 

Tot en met 27 mei 2018 is het Gezicht op de Parelrivier 

met Kanton in het Aziatisch Paviljoen te zien. Voor het 

eerst wordt dit werk samen met Nederlandse kunst en 

nijverheid uit diezelfde periode gepresenteerd.  

 

Op het zijdedoek is met waterverf een brede azuurblau-

we rivier met rijen kleine schepen geschilderd. Aan de 

monding van de rivier ligt Kanton, omringd door grote 

muren. Nederlandse, Engelse en Zweedse factorijen, 

Chinese pakhuizen, winkels en de werkplaatsen waar 

kunstwerken werden gemaakt, staan net buiten de me-

tropool. Europeanen hadden namelijk geen toegang tot 

de stad. Schilderingen als deze werden vaak gemaakt 

voor Europeanen die een gedetailleerd werk van Kanton 

mee naar huis wilden nemen. 

 

Het debuut van De Stijl 

t/m 22 april 2018 

Afdeling 20e eeuw 

 

In november 2017 was het precies 100 jaar geleden dat 

het eerste nummer van het tijdschrift De Stijl ver-

scheen. Rondom het debuut van het tijdschrift presen-

teert het Rijksmuseum een kleine tentoonstelling in de 

zalen van de 20ste eeuw.  

 

Documenten, foto’s, voorstudies en kunstwerken tonen 

welke afwegingen Theo van Doesburg als redacteur 

maakte voor het allereerste nummer dat in november 

1917 bij de abonnees in de brievenbus viel. Centraal 

staat 'Compositie 1917 no. VI' van Bart van der Leck 

dat als eerste kunstwerk in het tijdschrift werd afge-

beeld.  

 

Het schilderij, uit de collectie van Ellen en Jan Nieuwen-

huizen Segaar is nu tijdelijk in het Rijksmuseum te zien. 

 

Rijksmuseum 

Museumstraat 1 

1071 XX Amsterdam 

Telefoonnummer: 020 6747 000 

 

Openingstijden 

Maandag t/m zondag van 9 – 17 uur 

 

Volwassenen: € 17,50 

Jongeren t/m 18 jaar, Museumkaart, Vrienden van het 

Rijksmuseum, ICOM, Vereniging Rembrandt, KOG, 

VVAK, BankGiro Loterij VIP-KAART: gratis 

CJP, Stadspas, EYCA: 50% van de reguliere ticketprijs 

 

Meer uit tips zoals koffie ontmoetin-
gen, borrels, maaltijden, lezingen, 
films voor een gemengd, maar ook 
voor één type gender vind je op web-
site van de OudRoze Agenda Amster-
dam. 

www.oudrozeagenda.amsterdam 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/steun-het-rijks/word-vriend
https://www.rijksmuseum.nl/nl/steun-het-rijks/word-vriend

