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Foto vvorzijde: Tulp Festival 2018 

Tulp Festival 
31 maart – 30 april 
Een tulp voor iedere Amsterdammer’ is het 
motto van het Tulp Festival 2019, dat de hele 
maand april (of zolang de tulpen bloeien) het 
Amsterdamse straatbeeld opfleurt van Noord 
tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West. 
Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis 
door alle stadsdelen. Een wandeling of fiets-
tocht langs de 85 locaties is een prachtige 
manier voor Amsterdammers en bezoekers 
om de hoofdstad op een verrassende manier 
te verkennen. 
 

Met een kleurrijke tulpenroute Van Paleis tot 
Plas vestigen de stadsdelen West en Nieuw-
West de aandacht op markante straten, brug-
gen en pleinen, uitmondend in het monumen-
tale beschermd stadsgezicht aan de noordzij-
de van de Sloterplas. Het nieuwe Van Eeste-
ren Museum voegt een bijzonder element 
toe, met de presentatie van een nieuwe - ei-
gen - tulp bij het paviljoen, mogelijk ge-
maakt door de Van Eesteren-Fluck & Van Lo-
huizen Stichting.  
 

Al eeuwenlang is de tulp een van de bekend-
ste internationale symbolen van Nederland 
en Amsterdam. De bol is afkomstig uit het 
Ottomaanse rijk, het huidige Turkije, en 
werd begin 17de eeuw bij Hollandse kooplie-
den geïntroduceerd. Met zijn oorsprong in de 
Gouden Eeuw, heeft de tulp tot op de dag 
van vandaag zijn stempel gedrukt op de han-
del in Nederland. De laatste decennia is de 
tulp enigszins uit het straatbeeld verdwenen 
in Amsterdam en daar wil het Tulp Festival 
verandering in brengen.  
 

Tulp Festival verbindt de stadsdelen, bedrij-
ven, bewoners en bezoekers. Initiatiefnemer 
van het Tulp Festival is tuinontwerper Saskia 
Albrecht. Het is haar ambitie de tulp weer in 
het Amsterdamse straatbeeld terug te bren-
gen, met als motto ‘voor iedere Amsterdam-
mer een tulp’. Voor iedere Amsterdammer 
een tulp betekent ook van iedere Amster-
dammer een tulp. Scholieren, bedrijven, win-
keliers, hotels, musea en stadsdelen planten 
in het najaar bollen; bewoners worden aan-
gemoedigd ook mee te doen om het Amster-
damse straatbeeld op te fleuren met tulpen. 
Tulp Festival nodigt uit tot een verrassende 
ontdekkingstocht, die elk jaar weer nieuwe 
verkenningen oplevert en met het immer 
groeiende inwonertal (nu ca. 850.000) nog 
veel nieuwe tulpenlocaties zal weten te ver-
overen. Kijk op de website voor de deelne-
mende locaties en waar je de gids met plat-
tegrond en benaming van de tulpen kunt vin-
den. 
W TULPFESTIVAL.COM 
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De OudRoze Agenda Amsterdam 
wordt gemaakt in samenwerking 
met IHLIA en De Roze Poort Am-
sterdam. 

Wij hebben de inhoud met de 
grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Deze gegevens worden 
alleen voor informatieve doel-

einden aangeboden.  

OudRoze Agenda garandeert niet dat de inhoud 
juist, actueel en volledig is. Wat actueel is op 
het ene moment is op het volgende moment 
weer achterhaald.   
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ANDERS DAN DE ANDEREN 

t/m 14 april op IHLIA-plein 

3e etage OBA—Oosterdok 

Bij “100 jaar OBA” kijkt ook IHLIA 
terug naar het jaar 1919. In dat 
jaar verscheen in Duitsland de 
eerste film over homoseksualiteit 
- Anders als die Andern – waar-
van fragmenten te zien zijn in de 
tentoonstelling.  

Deze titel inspireerde IHLIA bij 
het samenstellen van een exposi-
tie op het IHLIA-plein. In datzelf-
de jaar 1919 kon de gewone Am-
sterdammer aan de Keizersgracht 
voor het eerst gebruik maken van 
een openbare bibliotheek. 
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Door heel Amsterdam zijn beelden van Hildo 
Krop (1884-1970) te vinden. Krop was stads-
beeldhouwer van Amsterdam en maakte zo-
doende vele beeldhouwwerken op en aan 
bruggen, gebouwen en pleinen. Niet al zijn 
werken staan nog op hun plek: ze zijn in de 
loop der tijd verwijderd en soms opgeslagen. 
In februari zijn twee van zijn ‘verdwenen’ 
werken teruggeplaatst in de stad. 
 
Sinds een aantal weken glimt het beeld ‘De 
Baadster’, de langgerekte sierlijke sculptuur 
die oorspronkelijk aan gevel van het oude 
Marnixbad hing, de voorbijgangers en bezoe-
kers daar eindelijk weer tegemoet. En on-
langs is een andere Krop herplaatst: het 
kunstwerk ‘Vrijheid van de Gedachte’ siert 
nu het Oranje-Vrijstaatplein. Dit kunstwerk 
werd indertijd gemaakt in opdracht van de 
PTT (nu KPN). Het beeld, dat op een zuil 
staat, is gemaakt in begin jaren vijftig. Krop 
haalde voor het kunstwerk inspiratie uit een 
gedicht van dichter P.C. Boutens – de dicht-
regels zijn op een bronzen ring rondom de 
sokkel weergegeven: ‘Gesproken of geschre-
ven, leent het Woord / de vleuglen van zijn 
moeder, de gedachte, / En snelt, verstild, 
bij dagen en bij nachten / Alweegs naar zijn 
bestemming voort’.  
 
Krop vond dat al zijn werk betekenisvolle 
inhoud moest hebben, al is de symboliek van 
zijn werk niet altijd eenvoudig te begrijpen. 
Dit kunstwerk verbeeldt een roepende man-
nelijke figuur met vleugels, met aan zijn 
voeten een liggende vrouw. Hij wilde uit-
drukken dat elk denkend mens de vrijheid 
van de gedachte bezit. De manfiguur met 
vleugels is als het ware de gedachte van de 
(liggende) vrouw. 
 
In 1951 werd ‘Vrijheid van de Gedachte’ ge-
plaatst in een plantsoentje voor het toen 
splinternieuwe telefoongebouw van de PTT 
aan de Pieter de Hoochstraat, ontworpen 
door architect Jan Leupen van Publieke Wer-
ken. Het plantsoentje werd daar aangelegd, 
omdat de lichtinval voor de huizen aan de 
overkant van de straat niet belemmerd 
mocht worden door de plaatsing van het 
nieuwe gebouw. De gevel moest daarom dus 
verder van de rooilijn worden geplaatst – dit 
was een voorwaarde van het gemeentebe-
stuur om op deze plaats ‘hoogbouw’ toe te 
staan. Het plantsoentje diende overigens 
ook als ‘wisselgeld’: de buurtbewoners 
moesten gecompenseerd worden vanwege 
het verdwijnen van het plantsoen langs de 
Teniersstraat - hier hadden ze jarenlang uit-
zicht op gehad. 
 
Het gebouw van de ‘Plaatselijke Telefoon-
dienst’ kreeg niet alleen allure door dit 
beeld van Krop in het plantsoentje, boven 
de ingangen van het pand waren diverse reli-
ëfs van Hildo Krop bevestigd. Naast Hildo 
Krop werden ook veel andere kunstenaars 

ingehuurd om kunstwerken voor het gebouw 
te maken. Publieke Werken stelde architect 
C. Feltkamp aan als hoofdarchitect voor de 
binnenhuisarchitectuur. Hij pleegde overleg 
met de diverse kunstenaars, die niet alleen 
kunstwerken zoals wandschilderingen en glas
-in-loodramen maakten, maar ook werden 
ingehuurd voor de verlichting en de stoffe-
ring, en zelfs voor het ontwerp van de uur-
aanduiding en wijzers voor klokken in de hal-
len. 
 
In de jaren ‘90 verhuisde de telefoondienst 
naar de La Guardiaweg bij Amsterdam Slo-
terdijk, en het beeld ‘Vrijheid van de Ge-
dachte’ verhuisde mee. Maar toen het be-
drijf in 2010 van Amsterdam naar Den Haag 
werd verplaatst, bleef het eenzaam voor het 
leegstaande KPN-gebouw staan. Na vijf jaar 
te hebben leeg gestaan werd het gebouw 
verkocht, en werd ook de sculptuur van de 
hand gedaan en opgeslagen in een loods in 
Amstelveen. Stadsdeel Oost verwierf het 
beeld vorig jaar en liet het restaureren. Het 
stadsdeel koos voor herplaatsing bij het 
Stadsloket aan het Oranje-Vrijstaatplein, 
omdat deze plek verbonden is met het the-
ma democratie en dus met de vrijheid van 
meningsuiting. Een goede nieuwe plek in de 
stad voor dit bijzondere beeldhouwwerk! 

De Baadster is aangebracht op de blinde muur van 
het Marnixbad, zij heeft nu het water van de Singel-
gracht aan haar voeten. 
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Cold brew coffee, biologische huis-
gebrande koffiebonen en retro fil-
terkoffie: Amsterdam zit vol met 
fijne koffietentjes, waar je de dag 
wel door komt. Lees hier meer over 
onze 15 favoriete koffie hotspots. 
 

CT Coffee & Coconuts 
Ceintuurbaan 282 – 284 
In het imposante voormalige Ceintuur 
Theater in de Pijp in Amsterdam, vind je 
nu CT Coffee & Coconuts. Waar in de ja-
ren twintig nog een bioscoop huisde, kun 
je nu neerdalen op een zitzak en genie-
ten van diverse huisgemaakte gerechten 
en drankjes. Het menu is uitgebreid en 
voor elk moment van de dag. Je kunt bij 
CT Coffee & Coconuts zelfs de hele dag 
ontbijten, mocht je dat willen. Start de 
dag met een koffie en kokospannenkoek-
jes, kom na het sporten bij met een sapje 
of vers kokoswater, of ga langs voor een 
(late) lunch. Heb je overdag geen tijd? 
Ook 's avonds is er genoeg keuze voor 
borrel en diner. Dat alles in een imposan-
te ruimte die heel smaakvol is ingericht; 
geen enkele reden om voorbij te rijden 
wanneer je in de Pijp bent! 
W COFFEEANDCOCONUTS.COM 
 
Lot Sixty-One 
Kinkerstraat 112 
Lot Sixty One is een klein en licht pand op 
de Kinkerstraat in Amsterdam West, ge-
rund door twee Australiërs. Het is een 
waar paradijs voor koffieliefhebbers. Elke 
dag weer wordt de koffie vers bereid door 
de eigen roaster. Met als resultaat een 
heerlijk en vers kopje koffie. De stek fun-
geert als café, winkel en branderij in één. 
Neem buiten plaats in het zonnetje en ge-
niet van de koffie die met liefde voor je 
wordt gezet. Vergeet niet wat bonen mee 
te nemen voor thuis! 
W LOTSIXTYONE.COM 
 
Koffie Academie 
Overtoom 95  
‘It’s amazing how a cup of good coffee 
can change your day!’, luidt het motto 
van de Koffie Academie. Hier zijn de kof-
fiebonen geïmporteerd uit exotische oor-
den en pas op locatie gebrand. In deze no
-nonsense koffiebar zijn de muren ver-
sierd met popart schilderijen van kunst-
zinnige studenten en de meubels te koop. 
Neem bij je super verse koffie een huisge-

maakt croissantje of een taartje en genie-
ten maar! 
W KOFFIE-ACADEMIE.NL 
Coffee & Juices 
Hugo de Grootplein 16 
In dit fijne buurtcafé op het Hugo de 
Grootplein voel je je meteen thuis. Bestel 
een exotische cortado bij de altijd vrien-
delijke barista’s, neem plaats aan de gro-
te houten leestafel en nip van je koffie 
terwijl je je verdiept in een krant of een 
fijn tijdschrift. Probeer ook eens een van 
de heerlijke verse sappen of smoothies, 
die je buiten op het bankje in het zonne-
tje op kunt drinken. 
W COFFEEANDJUICES.NL 
 
Coffee Bru 
Beukenplein 14 
Single origin koffie, filterkoffie en de per-
fecte flat white: deze laagdrempelige kof-
fietent is een walhalla voor koffieverslaaf-
den. Ze sleepten niet voor niks dat ze de 
Venuez Hospitality & Style Award in de 
wacht in de categorie ‘Best Coffee Bar’. 
Het is de perfecte locatie om neer te 
strijken met je vriend, vriendin, kind – er 
is een heuse barista-speelhoek – of lap-
top, en bij lekker weer geniet je op het 
grote terras optimaal van je espresso. 
W COFFEEBRU.NL 
 

Rum Baba 
Pretoriusstraat 33 
Rum Baba – oftewel Baba au 
Rhum – zijn populaire Franse ca-
kejes doordrenkt met rum, die je 
bij deze gelijknamige koffiespot 
in Oost kunt eten. Zin in een red 
velvet cake of een verse cinnamon bun? 
Bij Rum Baba kun je iedere dag terecht 
voor vers gebak. De vriendelijke barista's 
schenken er de lekkerste koffies bij en 
ook voor de thee-liefhebber is er genoeg 
keuze. Mocht je geen zin hebben in iets 
zoets, kies dan voor één van de hartige 
gerechten. Met de knalblauwe vloer, vin-
tage spullen en lekker veel planten is Rum 
Baba een heerlijke plek om te blijven 
hangen. Tip: in de zomer is er ook een 
klein terras. 
W RUMBABA.NL 
 
The Coffee Virus 
Overhoeksplein 2 
Bij The Coffee Virus in Amsterdam Noord 
zit de liefde voor koffie diep. Proef de 
passie van de barista's in één van de vele 
koffies, of geniet van huisgemaakte ge-
rechten waar minstens zoveel liefde in 
zit. Een gezellige koffiespot in het midden 
van het A LAB, waar creatieve geesten, 
freelancers en zakenmensen afspreken 
om te praten over eventuele samenwer-
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kingen… Dat is de insteek van The Coffee 
 
  
Virus. Val jij niet onder een van de ge-
noemde categorieën? Geen zorgen, ieder-
een is voor koffie én lunch van harte wel-
kom in Noord! Ze zijn hier gespecialiseerd 
in historische, exotische en hippe filter-
koffies en maken met liefde jouw koffie 
met de V60-1, Aeropress, Chemex en Sy-
phon. Alleen op werkdagen geopend. 
W THECOFFEEVIRUS.NL 
 

White Label Coffee 
Jan Evertsenstraat 136 
Hecht je waarde aan duurzaamheid en fair 
trade? Dan ben je White Label Coffee aan 
het juiste adres. De eigenaren zijn van 
mening dat iedereen van een heerlijke kop 
duurzame koffie geniet: de klant, de kof-
fieteler én de verkopers. Proef de eerlijke 
bonen uit o.a. Colombia, Guatemala en 
Costa Rica op de fijne locatie zelf, of in je 
eigen huiskamer. Je kunt de bonen name-
lijk ook los kopen. Bonen die zo lekker 
zijn, dat het bijna zonde is om er melk aan 
toe te voegen… 
W WHITELABELCOFFEE.NL 
 

Caffènation 
Warmondstraat 120 
Op loopafstand van het Vondelpark in Am-

sterdam vind je Caffènation, waar je 
terecht kunt voor verse Belgische 
koffie en huisgemaakte chocolade-
taart. Bij Caffènation stap je binnen 
in een jaren ’50 huiskamer met veel 
hout, cactussen en bovenal: verse 
Belgische koffie. Voordat de Vlaamse 
eigenaar in de Schinkelbuurt zijn ei-

gen Caffènation opende, was hij werkzaam 
in de vestiging in Antwerpen. De bonen 
worden nog steeds in Antwerpen huisge-
brand, de chocolade is zelfgemaakt, en de 
stek presenteert zijn latte’s en cappuci-
no’s maar al te graag met indrukwekkende 
latte art. 
W CAFFENATION.BE 
 

Espressofabriek 
Pazzanistraat 39  
IJburglaan 1489 
Alweer ruim tien jaar geleden opende de 
eerste locatie van de Espressofabriek: dé 
koffiekoning van het Westerpark. In 2011 
volgde de vestiging in IJburg en het merk 
groeide in de tussentijd uit tot proeflokaal 
en tweede huiskamer voor zijn gasten. De 
goed getrainde barista’s staan zeven dagen 
per week klaar om heerlijke verse kopjes 
van dit cafeïne-houdende goedje voor je 
te produceren, met koffiebonen die op de 
zolder van de Westergasfabriek worden 
gebrand.   
W ESPRESSOFABRIEK.NL 

 
 
Vascobelo V-Bar 
Rokin 9 – 15  
‘Strive to be happy’ luidt de filosofie van 
het van origine Vlaamse koffiehuis Vasco-
belo die je op de eerste verdieping van de 
grote boekenwinkel Scheltema vindt. Bij 
de café-brasserie waar het allemaal draait 
om beleving en geluk, heb je een ruime 
keuze uit de verschillende prijswinnende 
koffie-opties: ristretto bereid op een per-
fecte 92 graden Celsius, naked doppio ge-
maakt met het zogenaamde naaktfilter en 
de gelaagde latte macchiato met verschei-
dene smaken. Drink je koffie, eet een hap-
je en geniet van de kunstfotografie, jazz-
muziek en je net aangeschafte boek of ma-
gazine.  
W VASCOBELO.BE 
 

Cut Throat Barber & Coffee 
Beursplein 5 
Een plek voor mannen, door mannen: dat 
is Cut Throat Barber & Coffee in een no-
tendop. In de zaak op het Beursplein kun 
je je tijdens een scheer-, trim- of knip-
beurt laten verwennen met goede espres-
so’s en americano’s. Voor hongerige man-
nen zijn er ook typisch Australische ge-
rechten te bestellen. Leuk feitje: in 1934 
opende op precies deze locatie de al-
lereerste barbershop van Amsterdam, be-
doeld voor de beurshandelaren. Een man-
nelijkere koffiebar bestaat er niet! 
W CUTTHROATBARBER.NL 
 

Koffie ende Koeck 
Haarlemmerweg 175 
Alle veganisten, vegetariërs en lactose-
vrije-fans opgelet: er is eindelijk een nieu-
we spot geopend waar het 100% plantaar-
dige menu ook in het teken staat van pa-
tisserie. Denk aan heerlijke koffie van Boc-
ca die met soja-, amandel-, hazelnoot-, of 
speltmelk wordt bereid, met daarbij scuf-
fins (inderdaad, een mix tussen een muffin 
en scone), cinnamon rolls, petitfours en 
wisselende taarten zoals vegan pecan pie. 
En als bonuspunten: het interieur van Kof-
fie ende Koeck is gerecycled en er is zelfs 
gebruik gemaakt van ecologische krijtverf.   
W KOFFIEENDEKOECK.NL 
 

Trakteren Koffie 
Jan Pieter Heijestraat 119A 
Bij Trakteren Koffie in Amsterdam West 
nemen ze koffie, thee en chocolade heel 
serieus en dat resulteert in een mooie 
aanbod aan zorgvuldig gekozen producten. 
Is koffie net zo exclusief en complex in 
smaak als wijn? Als het aan Trakteren Kof-
fie ligt wel. Elke maand kiest het café 
zorgvuldig single origin koffiebonen uit,  
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die vervolgens worden geroosterd door 
Dutch Barista Coffee. De eigenaren houden 
nauwkeurig bij hoeveel shots espresso en 
melk zij gebruiken voor hun koffies en in-
drukwekkende latte art. Anno 2016 staat 
de teller op ruim 121.000 huisgeblende 
shots en 20.300 liter melk. Tip: spijker tij-
dens de inspirerende Espresso Tasting Mas-
terclass – elke eerste zondag van de maand 
– je kennis over koffiebonen bij. 
W TRAKTERENKOFFIE.NL 
 

Back to Black,  
Weteringsstraat 48  
Van Hallstraat 268 
Back to Black is een uniek tentje in Am-
sterdam, waar de trotse eigenaressen je 
prachtig gepresenteerde, duurzame koffie 
bieden. Is de spreuk: ‘Coffee is always a 
good idea’ jou op het lijf geschreven? 
Breng dan snel een bezoek aan Back to 
Black, een leuk koffietentje met retro 
Amerikaanse uitstraling. Bij de koffiebar 
meets concept store, worden de bonen op 
locatie gebrand waardoor de kwaliteit ge-
garandeerd top is.  
 
In Back to Black waan je je in een huiselij-
ke sfeer waar je een goed boek kunt le-
zen, kunt bijkletsen met vrienden of een 
middagje kunt werken op je laptop. Laat 
je verwennen met huisgemaakte lekkernij-
en (zonder kleur- en smaakstoffen) en 
door wisselende kunst van beginnende 
kunstenaars aan de muur. Een oase van 
rust midden in Amsterdam. 
W BACKTOBLACKCOFFEE.NL 
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De Tweede Jeugd 
Ms. van Riemsdijkweg 30 
De mannen van De Tweede Jeugd gebruiken 
brood dat over is van naastgelegen bakker 
Brood bij de NDSM-werf. Goed tegen verspil-
ling én perfect materiaal voor lekkere tos-
ti's. 
 

De tosti ham-kaas (€5) heeft wildzwijn-ham 
en zelfgemaakte uien-compote. Het brood is 
knapperig en goudbruin - aan de buitenkant 
gaat wat olijfolie - de kaas is goed gesmol-
ten en de ham stevig van smaak. Het zoet 
van de uien brengt alles in balans en geeft 
zin om ál het andere van de kaart te bestel-
len, die verder overigens vegetarisch is. De 
tosti kimchi, bijvoorbeeld, of de tosti pom, 
met boeren belegen, surinaamse pom en 
kousenbandchutney. 
W DETWEEDEJEUGD.NL 
 
Bourgondisch Lifestyle (Caulils) 
Haarlemmerstraat 115 
Wereldberoemd in Amsterdam, de tosti van 
Caulils. Die delicatessenwinkel is opgegaan 
in kaaswinkel Bourgondisch Lifestyle, die al 

de kaas voor de tosti (€6) leverde: Neder-
landse Wilde Weidekaas maakt de tosti ro-
mig, Zwitserse Etivaz d'Alpage geeft pit. 
"Bergenkaas is heel smaakvol," aldus de 
zaak.  
 
De kaas wordt geraspt, zodat de twee goed 
mengen en geleidelijk smelten. Rode ui, prei 
en lente-ui geven een scherpe bite, het wit-
te zuurdesembrood van het Vlaamsch Brood-
huys is knapperig en heeft de juiste dikte. 

"Boter is niet nodig; de kaas is al vet ge-
noeg." 
W BOURGONDISCHLIFESTYLE.NL 
 
Fromagerie Abraham Kef 
Van der Pekplein 1b 
Briljante tosti met geweldige kaas. Wat wil 
je ook, bij een van de beste kaaswinkels in 

de stad. De Kef-tosti (€7) heeft er vier: 
Franse beaufort, Zwitserse appenzeller en 
tilsiter, en tynjetaler - Friese emmentaler. 
"Die combinatie gebruikten we ook al in on-
ze fondue," zegt eigenaresse Marike van der 
Werff.  
 
Perfect gesmolten, lekker romig en door de 
Zwitserse bergkaas vol en pittig van smaak. 
Het brood komt van bakkerij Mama in Zwa-
nenburg en men smeert een beetje boter 
aan de buitenkant, zodat 'ie goudgekleurd 
uit het tosti-ijzer komt. Er staat Heinz ket-
chup en uien-relish op tafel. 
W ABRAHAMKEF.NL 
 
Local Hero 
Jan van Galenstraat 92H 
Wellicht geen allemansvriend, deze tosti 
met oude kaas en mosterdmayo, want hij is 
vrij heftig. Maar als je van hartige smaken 

houdt, is deze tosti (€6,95) fantastisch. De 
flinke laag gesmolten oude kaas ligt met 
zelfgemaakte rode uiencompote tussen wit 
campagnebrood van bakkerij Mama in Zwa-
nenburg. Het brood wordt ingesmeerd met 
wat olijfolie en gaat op een Italiaanse grill.  
 
"Ik gebruik zo'n panini-ijzer, dat is volgens 
mij de beste die je kunt vinden," zegt mede-
eigenaar Jan-Willem Teunis. Er komt zelfge-
maakte Zaanse mosterdmayonaise bij, 'en op 
het laatst doe ik er nog wat maldon-zeezout 
op'. Local Hero, de naam zegt het al, ge-
bruikt zo veel mogelijk lokale producten. 
W LOCALHERO.AMSTERDAM 
 
The Tosti Club 
Albert Cuypstraat 62 
The Tosti Club onderscheidt zich naar eigen 
zeggen van de concurrentie vanwege het 
brood: dat is 18 millimeter dik. "Het wordt 
niet platgedrukt maar getoast, met boter 
aan de buitenkanten," legt Martijn van Veen 
(31) uit. The Tosti Club komt naast klassie-
kers ook met onorthodoxe combinaties als 
pindakaas met kipfilet, sambal en taugé 
(Asian) en mascarpone, nutella en banaan 
(Jammie).  
 
Wie last heeft van keuzestress, kan gaan 
voor een proeverijtje van zes minitosti's 

(€14,50). Helemaal zelf samenstellen kan 
ook, met de keuze uit de soort brood, soort 
kaas, toppings (vlees, vis, groente) en een 
spread. Je kunt ze nog laten thuisbezorgen 
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ook. 
W THETOSTICLUB.NL 
 
 
Toast it 
Leidsekruisstraat 10 
Wie meer wil dan krokant brood en gesmol-
ten kaas kan terecht bij Toast it, zeker als 
Instagram een belangrijk deel van je dage-
lijks leven is. De sfeer van Toast it in de 
Leidsepleinbuurt mag dan die van een diner 
uit de jaren 50 zijn, met felgekleurde muren 
en mintgroene leren banken, het menu is 
helemaal van nu. Op de tosti's vind je com-
binaties met pulled pork, pulled chicken, 
gehaktballetjes of tonijnsalade. Heel Ameri-
kaans klinkt de tosti hotdog, mét zuurkool. 
 
Wie na de tosti nog ruimte heeft, kan eindi-
gen met een grote milkshake in allerlei sma-
ken en bijvoorbeeld een topping van m&m's 
of oreo's. 
W TOASTIT.NL 
 
Happy tosti 
Eerste van der Helststraat 80 
Wie bij de tosti graag een goed gevoel ge-
serveerd krijgt, kan terecht bij Happy Tosti. 

De keten is opgezet om mensen met een ar-
beidsbeperking een werkplek te bieden. So-
wieso een plek om vrolijk van te worden, 
want enkele stoelen zijn vervangen door 
schommels. 
Natuurlijk staat de kaastosti op de kaart, 
maar voor wie durft zijn er originelere com-
binaties. Zoals een dubbele tosti geitenkaas 
met appel en geroosterde tuinbonen. De tos-
ti pizza heeft pizzasaus en mozzarella als 
basis. En nog kruidiger zijn de chicken tex-
mex of spicy chorizo. 
W HAPPYTOSTI.NL 
 
Niet uit eten en toch een lekkere 
tosti eten?  
Ga dan eens naar de website van de Roze 
Poort en klik op het archief van de recepten. 
Daar vindt je een uitgebreid assortiment tos-
ti’s van de bekende Croque Madame en Mon-
sieur, maar ook een regenboogtosti, een tos-
ti met paasbrood of wat dacht je van een 
savooiekooltosti. Alle recepten staan opge-
slagen als PDF en zijn makkelijk te openen 
en op te slaan of af te drukken. 
W DEROZEPOORT.AMSTERDAM/TOSTI-
RECEPTEN/  
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Kasteel de Haar 
Kasteellaan 1, Haarzuilens  
Bon Voyage!  
The Golden Age of Travel 
3 april – 9 september 
Bon Voyage! The Golden Age of Travel 
is een turn-of-the-20th-century expo-
sitie waarin Baron Etienne van Zuylen 
en Barones Hélène de Rothschild be-
zoekers een intieme glimp geven in 
hun reisverleden. Je wordt meegeno-
men naar een glorieus tijdperk waarin 
reizen een absolute luxe was, alleen 
weggelegd voor the happy few.  
 

In een tijd waarin de industriële revo-
lutie en vooral de opkomst van stoom-
aandrijving het reizen een enorme im-
puls gaf, greep de ‘beau monde’ iede-
re kans aan om te reizen. The Golden 
Age of Travel laat zich in eerste in-
stantie kenmerken door technolo-
gische innovaties. Denk hierbij aan de 
spoorwegen en eerste auto’s waarmee 
men makkelijker bestemmingen in Eu-
ropa kon bereiken. 
 

De eerste zeppelin zag het licht rond 
1900, waardoor air travel ineens een 
realistische gedachte werd. Snelle 
‘steamers’ maakten het mogelijk om 
ook bestemmingen in het Midden-
Oosten, de Verenigde Staten en Azië 
te kiezen. Kortom, de wereld kwam 
binnen handbereik. Naast die nieuwe 
snelheid in reizen, kenmerkt dit tijd-
perk zich ook door de ongekende luxe 
waarmee het gepaard ging. Dit was 
alleen voor de rijken was weggelegd.  
Zo ook voor de baron en barones die 
reizen tot ware kunst verhieven. 
 

Traveling light  
Meerdere malen per jaar nam het 
echtpaar de trein of auto naar aan-
trekkelijke steden in Europa. Of ze nu 
naar weldadige kuuroorden als Évian-
les-Bains aan de voet van de Franse 
Alpen gingen of een privébezoek aan 
de Maharadja van Kapurthala brach-
ten in het hart van India. De adellijke 
levensstijl werd moeiteloos aan de 
moderne reismogelijkheden geknoopt 
en was dus voorzien van alle luxe en 
comfort die ze thuis gewend waren. 
Op iedere reis werden ze dan ook ver-
gezeld van een flinke vracht bagage 

en een stoet aan eigen personeel. Tra-
veling light was het echtpaar volsla-
gen onbekend. 
 

Koningin Emma & Louis Vuitton 
Het belang van dat comfort wordt ge-
ïllustreerd door de speciaal ontwor-
pen necessaires de voyage die altijd 
meegingen. Deze reisnecessaires zijn 
kostbare en verfijnde 
‘reiskistjes’ (later door de Engelsen 
travel cases genoemd). Deze doen 
denken aan een combinatie van luxe 
beautycase en picknickmand. In deze 
expositie is een zevental 19e en 20ste
-eeuwse reisnecessaires te zien. Deze 
zijn in bruikleen van het Rijksmuseum 
uit de collectie van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap. Een van 
de bijzondere reisnecessaires die te 
zien is, is deze van een van onze ei-
gen koninginnen, Koningin Emma van 
de Nederlanden. Zij is tevens te gast 
geweest op De Haar. Ook wordt er uit 
privébezit een prachtig necessaire van 
Louis Vuitton getoond, omdat hij als 
maker van reisbenodigdheden een on-
miskenbare link heeft met The Golden 
Age of Travel. 
 

Intieme inkijk 
Op de foto met Keizer Wilhelm, over-
gekomen buffels en papegaaien uit 
Ceylon en de 18e-eeuwse uiterst zeld-
zame Japanse draagkoets tentoonge-
steld in de tuin. Het reizen werd door 
de familie vastgelegd. Dankzij de vele 
foto’s krijgen we een inkijk in het rei-
zende leven van de familie, maar zien 
we ook de thuiskomst in beeld. Nog 
persoonlijker is de levendige corres-
pondentie die uit ansichtkaarten en 
brieven bestaat waarin de familie 
(Etienne, Hélène en zoons Hélin en 
Egmont) elkaar ‘de groeten doet’. Dit 
gebeurt door middel van anekdotes, 
gekke verhalen, terloopse huishoude-
lijke mededelingen en ervaringen met 
nieuwe culturen. 
 

In een schitterende fotografische ex-
positie, met een rijkdom aan reisne-
cessaires die vandaag de dag van on-
schatbare waarde zijn geworden, her-
beleeft de bezoeker het voorbije tijd-
perk van travel at its finest. 
W KASTEELDEHAAR.NL 
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RIJKSMUSEUM 
Museumstraat 1 
t/m 10 juni 2019 
Mattie Boom, conservator fotografie van het 
Rijksmuseum onderzocht de afgelopen jaren 
honderden foto’s voor haar promotieonder-
zoek naar de opkomst van amateurfotografie 
in Nederland. Haar bevindingen zijn nu te 
zien in de tentoonstelling 'Iedereen Fotogra-
feert'. 
 

Ruim 130 foto’s, fotoalbums en camera’s 
brengen ons terug naar het einde van de ne-
gentiende eeuw. Door de uitvinding van klei-
ne, handzame camera’s werd het voor het 
eerst mogelijk om zelf bijzondere momenten 

vast te leggen. Met de tentoonstelling Ieder-
een Fotografeert laat Boom zien dat ama-
teurfotografie ingrijpende veranderingen te-
weegbracht in de beeldcultuur en geeft ze 
een antwoord op waarom amateurfoto’s de 
‘missing link’ zijn in de geschiedenis van de 
fotografie. 
 

‘Iedereen fotografeert’, zo luidde in 1900 de 
slogan waarmee de Amsterdamse fotohan-
delaar Joan Guy de Coral aanmoedigde om 
zelf te gaan fotograferen en een handcame-
ra te kopen. Aan het einde van de negen-
tiende eeuw waren het vooral welvarende 
jongeren met belangstelling voor nieuwe 
gadgets die Nederland aan het fotograferen 
brachten. Vanuit hun gezamenlijke interes-
ses als fietsen, richtten zij verenigingen op, 
hielden soireés en gingen zij op excursie.  
 

Het talent van Koningin Wilhelmina 

In het eerste deel van de tentoonstelling Ie-
dereen fotografeert zijn fascinerende foto’s 
en fotoalbums van deze allereerste amateur-
fotografen te zien. De foto’s van deze pio-
niers vertonen veel gelijkenissen met de fo-
to’s die we nu op onze mobiele telefoon 
hebben staan. Foto’s van intieme momen-
ten, van reizen en van het dagelijks leven 
om ons heen. Een van deze pioniers is de ge-
talenteerde koningin Wilhelmina. In de ten-
toonstelling wordt een van haar fotoalbums 
getoond, gevuld met landschapsfoto’s en 
zeegezichten en voorzien van persoonlijke 
bijschriften. Ook voor kunstenaars als G.H. 
Breitner, Willem Witsen en Theo van Does-
burg werd de camera onderdeel van het da-
gelijks leven. In de tentoonstelling maken 
we kennis met hun directe omgeving en zien 
we hun inspiratiebronnen. 
 

Technische innovaties 
Het tweede deel van de tentoonstelling be-
licht de technische innovaties. De ontwikke-
ling van fotografie raakte in een stroomver-
snelling dankzij de uitvinding van de kodak-
camera en de reflexcamera, de voorloper 
van de spiegelreflex. In ‘Iedereen Fotogra-
feert’ is de eerste en het enige overgelever-
de reflex voor het eerst te zien voor pu-
bliek. Mede door de uitvinding van deze 
handzame camera’s steeg het aantal ama-
teurfotografen explosief: in 1890 waren er 
1.000 en rond 1900 al 15.000. Door de uit-
vinding en de experimenten van pioniers, 
zien we de ontwikkeling in de amateurfoto-
grafie, niet alleen werd de kwaliteit van fo-
to’s beter, amateurfotografen groeiden met 
de innovaties mee. 
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t/m 18 november  
Verspreid door het museum  
Het Rijksmuseum presenteert een zeldzame 
inkijk in de collectie. Prachtige voorwerpen 
die meestal verborgen blijven in het depot 
worden nu getoond in de presentatie Schat-
ten uit het Depot. In alle vijf de prentenka-
binetten van het museum komt een ander 
deel van die bijzondere collectie aan bod. 
 

Vijzels 
Het museum toont op de afdeling middel-
eeuwen alle middeleeuwse bronzen vijzels 
uit de collectie, die sinds het begin van de 
20ste eeuw niet meer samen te zien zijn ge-
weest. 
 

Haardplaten en tegels 

In de kabinetten op de afdeling 17e eeuw 
worden objecten getoond die bij de in-
richting van het interieur in de Gouden Eeuw 
hoorden. Aan de ene kant haardplaten en 
haardstenen, die de haard beschermden, 
maar ook een decoratieve functie hadden. 
Aan de andere kant een keur aan tegels. Het 
laat de rijkdom aan patronen en voorstellin-
gen zien op deze kunstvoorwerpen, die vaak 
op plinten en in keukens werden gebruikt. 
 

Spiegels 
Op de afdeling 18e eeuw hangt een selectie 
spiegels van de 16de tot en met de 19de 
eeuw. Zowel het glas van de spiegels als de 
lijsten waren zeer kostbaar en tonen een 
grote variatie aan stijlen en patronen. 
 

Interieurtextiel 
In de afdeling 19e eeuw is een selectie inte-
rieurtextiel te zien, ontworpen door de kun-
stenaar Theo Nieuwenhuis. Hij was een leer-
ling van de architect van het Rijksmuseum-
gebouw, Pierre Cuypers, en ontwierp onder 
meer het interieur van het Amsterdamse 
Scheepvaarthuis. Ondanks dat de stalen 
klein zijn, geven ze een goede indruk van de 
oorspronkelijke bekleding van meubels en de 
stoffering van interieurs, die vaak werden 
vervangen als het uit de mode raakte of 
sleet. 
 

CollectieCentrum Nederland 
De aanleiding voor deze tentoonstelling is de 
bouw van het CollectieCentrum Nederland 
(CC NL). In 2020 opent het Rijksmuseum sa-
men met museum Paleis het Loo, het Neder-
lands Openluchtmuseum en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed dit gezamenlijke col-
lectiegebouw in Amersfoort. Voor de verhui-
zing worden alle objecten in het huidige de-
pot van het Rijksmuseum opnieuw beschre-
ven, gefotografeerd en verhuisklaar ge-
maakt. 
W RIJKSMUSEUM.NL 
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AMSTERDAM MUSEUM 
Kalverstraat 92  
Sint Luciënsteeg 27 
DONDERDAG 25 APRIL  
ZATERDAG 25 MEI, 29 JUNI 
14:00 – 15:00 uur 
Gastrondleiders vanuit verschillende Amster-
damse LHBTQ+ bewegingen, vertellen hun 
verhaal bij diverse objecten uit de collectie 
van het Amsterdam Museum. Zo is er aan-
dacht voor zichtbare verhalen. Zoals die van 
Café ’t Mandje. Het café aan de Zeedijk dat 
in 1927 werd geopend door de lesbische Bet 
van Beeren. Het was één van de eerste cafés 
waar homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen hun geaardheid niet hoefden te 
verbergen. Maar er wordt ook stilgestaan bij 
schilderijen en objecten waarvan de link 
naar de LHBTQ+ gemeenschap niet direct 
zichtbaar is. Zoals de maquette van het 
stadshuis. Hierbij wordt veel vertelt maar 
niet dat het stadhuis in de 18de eeuw ook 
fungeerde als ontmoetingsplek voor mannen. 
In de LHBTQ+ rondleiding worden deze ver-
halen verteld. 
 

Het programma is waar mogelijk tweetalig 
(Nederlands/ Engels) en op aanvraag is een 
gebarentolk aanwezig. Deelname aan de 
rondleiding is gratis, exclusief de toegang 
tot het museum. Je moet je wel eerst online 
aanmelden!  
W  WEB.PRIOTICKET.COM/
WEBSCRIPTS/AMSTERDAM_MUSEUM/
EVENT_NL.HTML  
 

Vanaf 15:00 uur kan je deelnemen aan de 
QUEER HISTORY TALKS in het auditorium 
van het museum (zie bericht hieronder). 

DONDERDAG 25 APRIL  
ZATERDAG 25 MEI, 29 JUNI 
15:00 – 16:00 uur 
De Queer History Talk vindt plaats in het audito-
rium van het Amsterdam Museum. Samen met 
een redactie vanuit verschillende LHBTQ+ com-

munities worden de talks inhoudelijk vorm gege-
ven en gastsprekers bepaald. Telkens staat dus 
een ander historisch onderwerp of gebeurtenis 
centraal. Ook al doet het woord ’talk’ anders 
denken; de bijeenkomst is geen monoloog. Het 
publiek kan actief meepraten en discussiëren en 
kennis uitwisselen tijdens de Queer History 
Talks. Deelname is gratis. Eerst aanmelden!  
W  WEB.PRIOTICKET.COM/
WEBSCRIPTS/AMSTERDAM_MUSEUM/
EVENT_NL.HTML 
 

Vanaf 16:00 uur is er in museumcafé Mokum 
is een (netwerk) borrel. Om meer verhalen 
te delen, elkaar te leren kennen en inhoude-
lijk na te bespreken. Het eerste drankje is 
van het huis.  
W AMSTERDAMMUSEUM.NL 
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Erwin Blumenfeld 
FOAM, Keizersgracht 609 
t/m 14 april 
Blumenfeld (1897-1969) werd 
geboren in Duitsland. Hij 
maakte zich fotografie eigen in 
Nederland, waar hij portretten 

schoot. In de eerste jaren van zijn carrière in 
modefotografie in Parijs dat daarop volgde, 
werkte hij alleen in zwart-wit. Hij experimen-
teerde graag met verschillende technieken als 
dubbele belichting, vervorming en solarisatie. 
Maar vanaf het moment dat kleurenfotografie 
tot de mogelijkheden behoorde, transformeerde 
hij zijn originele composities in zwart-wit naar 
kleur. 
 

Zijn bijzondere repertoire van vormen en kleu-
ren dat hij ontwikkelde na zijn vertrek naar de 
Verenigde Staten in 1941 maakte hem tot een 
van de origineelste modefotografen in New York. 
Het vrouwelijk lichaam en de dood vormden de 
grootste inspiratiebronnen van Erwin Blumen-
feld. Ondanks de modieuze frivoliteit onder-
scheidde hij zich door op surrealistische wijze 
de verborgen aard van zijn onderwerpen naar 
voren te brengen; het doel van zijn zoektocht 
was niet realisme, maar het mysterie van de 
werkelijkheid. Hij werkte freelance voor bladen 
als Harper’s Bazaar, Life en Vogue. De tentoon-
stelling van zijn werk in Foam richt zich op de 
kleurenfotografie die hij in zijn periode in New 
York ontwikkelde (1941-1960) en hem wereld-
wijde erkenning bezorgde. 
W FOAM.ORG 
 

VAN GOGH MUSEUM, Paulus Potterstraat  
'Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature' 
t/m 26 mei 
Als je naar Hockneys kleurrijke schilderijen 
kijkt, laat het zich niet moeilijk raden dat Van 
Gogh een grote bron van inspiratie is. Ontdek 
meer parallellen tussen de twee kunstenaars. 
 

De wereldberoemde kunst van David Hockney 
(1937) is kleurrijk en kolossaal. Hockney haalt 
veel inspiratie uit de natuur, hij gebruikt felle 
kleuren en experimenteert met perspectief. Ook 
van Gogh hield zich hier mee bezig. Deze over-
eenkomsten zijn geen toeval. Vincent van Gogh 
was een grote bron van inspiratie voor David 
Hockney. Ontdek alle parallellen tussen de twee 
grote kunstenaars in de tentoonstelling Hockney 
- Van Gogh: The Joy of Nature. 
 

Unieke impressies: de experimenten van 
Camille Pissarro t/m 26 mei  
Pissarro experimenteerde in zijn prentkunst de-
cennia lang met verschillende materialen en 
technieken. Vincent van Gogh was een groot be-
wonderaar van zijn werk. Pissarro's mooiste 
prenten zijn nu in het Van Gogh museum te zien. 
 

Camille Pissarro (1830 - 1903) was een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van de impres-
sionistische prentkunst. Onderzoek en experi-
ment stonden voorop. Het proces was voor Pis-
sarro belangrijker dan het uiteindelijke resul-
taat. Ondanks de eenvoudige onderwerpen laten 
Pissarro's prenten goed zien hoe inventief hij 
was als kunstenaar. Van elke voorstelling maakte 
hij verschillende versies die duidelijk van elkaar 
verschillen door experimenteel gebruik van 
staalborstels, schuurpapier of koperen plaatjes 
van de daguerreotype. 

W VANGOGHMUSEUM.NL 
World Press Photo 2019 
Nieuwe Kerk, Dam 
13 april – 7 juli 
World Press Photo 2019 in De Nieuwe Kerk te 
Amsterdam: de wereldpremière van de lange 
wereldtour van de expositie van de internationa-
le persfotowedstrijd. Je ziet ruim 160 indruk-
wekkende persfoto’s van 42 fotografen uit 22 
landen. Ook zie je de winnende producties in de 
Digital Storytelling Contest. 
W NIEUWEKERK.NL 
 

Fashion Statements 
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92 
18 april – 8 september 
Fashion Statements is een tentoonstelling over 
mode en identiteit van vroeger en nu. In de ten-
toonstelling zijn ruim 75 topstukken uit de histo-
rische kostuumcollectie van het Amsterdam Mu-
seum te zien. Ze worden getoond naast heden-
daagse creaties van toonaangevende Nederland-
se ontwerpers. Kleding was en is niet alleen 
mooi om te zien: de drager gebruikt kleding om 
zichzelf te uiten of een boodschap over te bren-
gen. Welke statements maakte men vroeger met 
deze kleding en hoe kijken wij daar vandaag de 
dag tegen aan? Ontwerpers als Karim Adduchi, 
Marga Weimans, Bas Kosters en Patta kijken met 
een eigentijdse blik naar de historische kos-
tuums. Ze tonen hun eigen moderne fashion sta-
tements naast de eeuwenoude kostuums uit de 
collectie van het Amsterdam Museum. Door de 
combinatie van historische én moderne mode-
creaties heeft de expositie Fashion Statements 
meer weg van een modeshow dan een museale 
presentatie. 
W AMSTERDAMMUSEUM.NL 
 

Hybrid Sculpture – Hedendaagse beeld-
houwkunst uit de eigen collectie 
Stedelijk Museum, Museumplein 10 
t/m 12 januari 2020 
Hybrid Sculpture toont een selectie uit de col-
lectie beelden van het Stedelijk vanaf de jaren 
negentig tot nu, een periode waarin kunstenaars 
de beeldhouwkunst met een enorme vrijheid te-
gemoet treden en voortdurend de grenzen van 
het medium aftasten en oprekken. Het begrip 
‘hybride’ verwijst naar de vermenging van gen-
res, stijlen en media, die zo typerend is voor de 
hedendaagse sculptuur. 
 

De presentatie omvat circa 24 werken, afkom-
stig van 19 kunstenaars. Het zijn grotendeels 
aankopen vanaf de jaren 90 tot nu, evenals en-
kele recente schenkingen. Sommige werken zijn 
nog niet eerder getoond in het museum. 
 

Alle kunstenaars werken op het snijvlak van 
sculptuur en schilderkunst, performance, video-
kunst en design. Ze niet streven naar een ‘pure’ 
beeldhouwkunst, die alleen gericht is op de in-
trinsieke eigenschappen van de sculptuur, zoals 
volume en ruimte, maar zoeken juist de vermen-
ging met andere media op. 
 

Daarbij eigenen zij zich voorwerpen toe uit de 
popcultuur en het alledaagse leven en transfor-
meren die, door ze te veranderen in maat, kleur 
of materiaal. Maar net zo goed als de lage cul-
tuur een inspiratie bron is, vormt ook de ‘hoge 
cultuur’, de kunstgeschiedenis, een referentie-
kader voor kunstenaars. In hun werk reflecteren 
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ze op de manier waarop het instituut ‘museum’ 
kunst een kader en betekenis geeft. Sommige 
kunstenaars maken gebruik van geavanceerde 
technologische productiemethoden, terwijl an-
deren zich richten op het ‘ouderwetse’ hand-
werk en –dikwijls samen met anderen- experi-
menteren met technieken uit de kunstnijverheid 
zoals glas-in-lood en weeftechniek. 
 

Deze presentatie is onderdeel van STEDELIJK 
TURNS, waarin de collectie van het museum het 
uitgangspunt is en op een andere manier wordt 
benaderd en geïnterpreteerd. 
W STEDELIJKMUSEUM.NL 
 

Michelangelo – A different view 
Beurs van Berlage, Damrak 243 
t/m 12 mei 
Elk jaar bezoeken vier miljoen mensen de Six-
tijnse Kapel in Rome om de prachtige plafond-
fresco’s van Michelangelo te bewonderen. De 
expositie ‘A Different View’ biedt de unieke kans 
om op een andere manier naar zijn tijdloze werk 
te kijken. 
 

“A Different View” geeft een heel ander beeld 
van de werken van Michelangelo weer: de ten-
toonstelling toont fotomechanisch gereprodu-
ceerde kopieën bijna in originele grootte en op 
een manier die bezoekers uitnodigt om ernaar te 
kijken op een contemplatieve en tegelijkertijd 
enthousiaste manier. Waar je in de Sixtijnse ka-
pel moet opkijken, liggen in de Beurs van Berla-
ge de gigantische meesterwerken op de grond, 
bezoekers kunnen er omheen lopen waardoor er 
een unieke “andere kijk” mogelijk is op de 
meesterwerken van Michelangelo. 
De ‘A Different View’ tentoonstelling van Miche-
langelo is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. 
De kassa sluit om 17 uur. Op Koningsdag, 27 
april, zal de tentoonstelling gesloten zijn. 

W BEURSVANBERLAGE.COM 

TEYLERS MUSEUM 
Spaarne 16, Haarlem 
BLOEMENWEELDE 
t/m 28 april  
Bloemen behoren tot de meest geliefde onder-
werpen in de kunst. Weelderige boeketten, ge-
stileerde bloemmotieven of natuurgetrouwe re-
gistraties – de verscheidenheid in weergave is 
enorm. In de collectie tekenkunst van Teylers 
Museum komen alle varianten voor. Van de over-
dadige boeketten van Jan van Huysum en G.J.J. 
van Os tot de even sierlijke als botanisch correc-
te bloemen van Maria Sybilla Merian en Henriët-
te Knip. Een selectie van deze werken wordt ge-
toond in het Prentenkabinet van Teylers Muse-
um. 
 

De meeste werken zijn gemaakt door vrouwelij-
ke kunstenaars. Het schilderen van bloemen was 
eeuwenlang een van de weinige thema’s die 
voor hen geschikt werden geacht. Speciale aan-
dacht gaat uit naar het werk van de 19de-
eeuwse kapiteinsvrouw Elisabeth Koning. In haar  
hoogwaardige botanische aquarellen, waarvan 
Teylers een grote groep bezit, registreerde ze 
exotische soorten uit Indonesië. 
 

200 SOORTEN GROEN 
Het mooiste van Franz en Ferdinand Bauer 
Tot en met 12 mei 2019 organiseert Teylers Mu-
seum in Haarlem een overzichtstentoonstelling 
van de botanische kunstenaars Franz en Ferdi-
nand Bauer. De tekeningen van beide broers be-
horen tot de uitzonderlijkste botanische kunst-
werken ooit gemaakt, terwijl ze relatief onbe-
kend zijn in Nederland. Voor liefhebbers van bo-
tanische kunst is dit een uitgelezen kans om 
kennis te maken met deze onbekende schat aan 
plantkundige pracht. 
 

Bij hoge uitzondering zijn voor deze tentoonstel-
ling de natuurhistorische musea in Wenen en 
Londen, evenals de Bodleian Libraries in Oxford 
bereid hun kostbare en kwetsbare Bauer-
tekeningen uit te lenen. Nog niet eerder was 
een tentoonstelling over de gebroeders Bauer te 
zien in Nederland. 
 

Botanie in Teylers Museum 
Rond 1800 vormde botanie een van de voorpos-
ten van de wetenschap. Ferdinand Bauer bracht 
tijdens wetenschappelijke expedities naar de 
uithoeken van de aarde de natuurlijke rijkdom 
in kaart, terwijl Franz planten, bloemen en die-
ren tot op de cel bestudeerde in de Royal Bota-
nic Gardens van Kew. Beide broers publiceerden 
beroemde botanische boeken zoals Ferdinands 
Flora Graeca (1806-1840) en Franz’ Strelitzia 
Depicta (1818), waar maar enkele exemplaren 
van bewaard zijn gebleven. De bibliotheek in 
Teylers Museum bezit het enige exemplaar van 
Flora Graeca in Nederland. 
 

De tentoonstelling laat verschillende publicaties 
zien van Franz en Ferdinand Bauer. Deze prach-
tig geïllustreerde boeken worden gecompleteerd 
met de originele aquarellen van de broers. Bo-
venal uniek is dat voor het eerst de veldtekenin-
gen van Ferdinand uit de collectie van het Na-
turhistorisches Museum in Wenen te zien zullen 
zijn, naast de uitgewerkte aquarellen uit het 
Natural History Museum in Londen. 
W TEYLERSMUSEUM.NL 
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