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Kunstautobiografie 

Inleiding 

Mijn kunstautobiografie is als bijlage toegevoegd. Hierin staan hoofdzakelijk de laatste jaren, met 

enkele opmerkelijke accenten uit de tijd ervoor, om zo het beeld compleet te maken. Als ik naast 

bezoeker ook als uitvoerende betrokken ben geweest dan staat in de kolom “bijzonderheden” een 

asterisk.  

 

Inventarisatie 

De zo compleet mogelijke lijst is als bijlage toegevoegd vanaf blz. 41.  

 

Thermometer van de Kunstbeleving 

Ik loop warm voor: 

 

 Metal & hardrock. Denk aan een live optreden van Black Sabbath, de 

legendarische ontdekkers van metal. Maar ook andere authentieke 

bands in oudere of juist compleet nieuwe stromingen. 

 Fris cabaret van (het liefst) jong, origineel talent. 

 2D-kunst vanaf ongeveer 1900. 

 

Ik krijg de koude 

rillingen van:  

 Ballet, opera, (veel) klassieke muziek en veelal musicals.  

Ik kom niet in een verhaal waarbij mensen op de meest emotionele 

momenten beginnen te zingen of te dansen. Daar komt bij dat ik 

over het algemeen het type muziek niet prettig vind om naar te 

luisteren.   

 

Ik word niet warm of 

koud van: 

 Mode. Ik heb niet zoveel met kleding, tassen, e.d. Ook niet uit 

andere periodes. Alle andere kunstdisciplines vind ik op z'n tijd heel 

fijn. 
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Conclusie 

Mijn uitgebreide en afwisselende kunstbiografie toont wel aan dat kunst voor mij bij het leven hoort. 

De lijst concentreert zich op de laatste jaren. Maar als een bepaald genre daar ontbreekt, heb ik dat 

aangevuld met activiteiten uit de jaren daarvoor. Opera/operette en musicals, toegepaste kunst, 

mode en filmhuisfilms zijn (zij het met een duidelijke reden) minder aanwezig.  

 In de periode van dit tweede cultuurdossier wil ik juist deze onderdelen verder onderzoeken. 

Zo wil ik absoluut meer filmhuisfilms bezoeken, maar dat laat ik als bezoekje niet meetellen in dit 

dossier.  

 

Als eerste wil ik wel verder onderzoeken wat mij tegenhoudt om opera’s, operettes en musicals te 

bezoeken. Als ‘persoonlijke koppeling’ wil ik een musical vergelijken met een toneelstuk, een 

muziekshow en een andere musical. 

 Als tweede bezoek ik een live concert van een metalband. De muziek híervan ligt mij. Ik wil 

dit in een groter muzikaal geschiedkundig perspectief plaatsen.  

 Als derde bezoek ik het modemuseum en richt me op de HACKED-tentoonstelling. Deze 

kritische manier van mode maken hurkt aan tegen toegepaste kunst.  

 Het vierde bezoek is aan het Sonneveldhuis. In dit huis is jarenlang gewoond en moet dus 

functioneel zijn. Niet alleen het huis, maar ook het interieur is te bezichtigen. Dit toont toegepaste 

kunst en architectuur.  

 Dit jaar heb ik al wel gemerkt dat ik het liefst nóg meer kunst zou willen bekijken, maar dat ik 

er uiteindelijk veel en veel minder tijd voor heb (naast fulltime baan en zo’n drukke studie) en dat ik 

dus eerder mínder heb bezocht, helaas.   
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1 De tweeling – Musical  

1.1 VOORAF 

1.1.1 Verantwoording 

Zoals al eerder aangegeven heb ik een gefundeerde reden waarom opera en musical niet mijn 

voorkeur heeft. En hoewel ik er vroeger menigeen heb bezocht, wil ik toch in het kader van dit 

dossier een eigentijdse musical bezoeken. ‘De Tweeling’ heeft de voorkeur omdat ik het verhaal ken. 

1.1.2 Gegevens 

Theatergezelschap: Stage Entertainment 

Plaats voorstelling: DeLaMar Theater Amsterdam, Wim Sonneveld zaal 

Titel stuk: De Tweeling 

Regisseur: Ruut Weissman 

Schrijver stuk: Frank Ketelaar en Kees Prins; naar de roman van Tessa de Loo 

Tijd ontstaan werk: Boek 1993, musical 2015 

Soort theater: Musical 

Vormgever decor / licht: Tom Schenk en Marc Heinz 

Muziek en liedteksten: Ilse DeLange en JB Meijers 

 

Afb. 1 De hoofdrolspelers van De Tweeling van Stage Entertainment, 2015. Fotografie: Roy Beusker. 
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1.1.3 Eerste indruk 

Per toeval kon ik aan 4 vrijkaarten voor ‘De Tweeling’ komen, dus ben ik hier met 3 

musicalliefhebbers heen geweest. Het was een gezellige avond, waar ik ook nog eens veel bekenden 

sprak. Wat het stuk betreft had ik me voorgenomen het zoveel mogelijk te bekijken als een 

toneelstuk en dat is me redelijk goed bevallen.  

 

1.2 HET VERHAAL 

Op 7-jarige leeftijd word de Duitse tweeling Lotte en Anna Bamberg van elkaar gescheiden. In de 

Tweede Wereldoorlog groeit Anna op, op de Duitse boerderij van haar oom, waar ze hard moet 

werken. Lotte krijgt meer kansen bij een Nederlandse familie met aanzien en geld. Anna trouwt met 

de blonde SS-officier Bernd die later sneuvelt aan het Oostfront. Lotte wordt verliefd op de joodse 

David die in Auschwitz wordt vermoord. Na de oorlog worden de zusjes herenigd, maar ze zijn enorm 

uit elkaar gegroeid en vinden de mening van de ander verkeerd. Uiteindelijk lukt het ze om elkaar te 

accepteren en te vergeven. 

 

1.3 VORM 

1.3.1 Personages en speelstijl 

De personen zien er allemaal uit alsof ze zo uit de jaren 30-40 komen. Er zijn er redelijk veel die 

meerdere (bij)rollen spelen, maar kleding en schmink zorgt dat er geen twijfel bestaat. De speelstijl is 

heel natuurlijk en ontroerend (op een theatrale manier). Deze musical zou je als tragedie kunnen 

zien. 

Voor de zussen zijn twee jonge actrices gevonden die ook nog goed kunnen zingen. Zij 

spelen, evenals hun twee liefdes hun rollen zeer overtuigend. De gehele cast is trouwens 

uitzonderlijk goed gekozen; qua persoonlijkheden, maar ook qua stem en qua samenspel en –zang. 

De twee jonge meisjes die je jeugdige tweeling spelen zijn ‘schattig’ (Afb. 1).  

 

1.3.2 Vormgeving 

De Wim Sonneveld zaal in het DeLaMar Theater Amsterdam is een grote serieuze zaal met snel 

omhoog lopende rijen stoelen en een groot flink podium, dat volledig gebruikt wordt.  

De gehele achterwand van het toneel is een grote stenen muur. Daarvoor hangen drie grote frames 

naast elkaar, die naar boven kunnen als er extra speelruimte nodig is, maar die meestal voor 
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projectie gebruikt worden. Soms zijn het drie dezelfde projecties. Bij twee scènes naast elkaar zijn bv. 

twee projecties het ene en één projectie het andere decor. Soms is het een doorlopende projectie; 

drie foto’s die samen één geheel zijn (bv. een kamer). Aan de zijkanten hangen spiegels, waardoor 

alles nog ruimer lijkt. Soms zijn er ook nog extra projecties op de stenen muur erboven. Soms is dat 

één projectie (bv. van huizen in een wijk of rails op een station; genoeg om de sfeer van de locatie 

aan te geven), soms twee (en dan geregeld dezelfde als op de drie panelen). Kortom: het decor is 

heel afwisselend en razend snel in een andere scène om te toveren.  

De decorstukken zijn makkelijk te verschuiven en schuiven ongemerkt, zonder de aandacht te 

trekken, tijdens het spel, het beeld in.  

 

1.3.3 Structuur 

Er is dus een enorme afwisseling aan decors en dus locaties. Het is erg filmisch neergezet met 

filmische dialogen en korte scenes. Het verhaal zit vol flashbacks en springt veel en snel door de 

verschillende tijden heen. Soms zijn er synchrone scènes; twee decors naast of door elkaar waar 

tegelijk of afwisselend een deel gespeeld wordt. Uiteraard vergt dit een heel strakke choreografie. De 

Volkskrant vindt echter die synchrone scènes juist saai.1 

Dit alles zorgt ervoor dat de voorstelling geen moment stil staat en dat de talloze tafrelen de 

voorstelling flitsend en afwisselend maken. Het NRC is hier erg enthousiast over.2 Ook De Volkskrant 

is laaiend enthousiast over licht, geluid en sfeervolle beelden die overdadige decors vervangen.1 Het 

Parool daarentegen vindt het onnodige geschuif en het overdadig vullen van de videoscherm maar 

onrustig, gehaast en afleidend.3  

 

1.3.4 Muziek 

Op 6 januari 2016 krijgen Ilse DeLange en JB Meijers de Music Award uitgereikt voor beste muziek / 

arrangementen bij deze musical.4 Verder zijn er nominaties voor beste grote musical, beste 

vrouwelijke hoofdrol in een grote musical; Hanna van Vliet en beste mannelijke hoofdrol in een grote 

musical; William Spaaij. 

 

                                                           
1 H. Janssen 
2 H. van Gelder 
3 S. Janssens 
4 Redactie Stage Entertainment Nederland 
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Ik hoor goed in het gehoor liggende (‘makkelijke’?) popsongs als leuk illustratief tussendoortje, maar 

met teksten die niet echt iets toevoegen aan het verhaal. De Volkskrant vindt de teksten niet 

diepgravend.5 NRC stelt dat elk nummer een eigen arrangement heeft (soms orkestraal, dan weer 

slechts één gitaar) en heel effectief bij de dialogen aansluit.6 Er is weinig solowerk en veel 

samenzang. Muziek hoor je overigens uitsluitend tijdens de liedjes. Er is geen achtergrond muziek 

tijdens het spelen. Dit maakt het in mijn ogen minder een musical.  

Het is allemaal ‘popmuziek’ met nog redelijk wat driekwartsmaten, waar mijn liefde niet echt 

naar uit gaat. Als aan het eind meegeklapt wordt bij een vierkwartsmaat (waarbij de accenten 

overduidelijk op 2 en 4 liggen), is de zaal inmiddels zo in hoempapa-stemming dat men ‘gezellig’ op 1 

en 3 meeklapt. De leadgitaar heeft twee keer een prachtige intro. Veel te kort mijns inziens. 

Concerten, opera’s, musicals willen nog wel eens beginnen met een ouverture, waarin alle 

liedjes al een beetje passeren. Bij De Tweeling komt zoiets aan het eind en lijkt het meer op een 

populaire medley.  

 

1.4 INHOUD 

Omdat de cast nog bij Omroep Max in de televisiestudio zit, begint de voorstelling ruim een half uur 

later. Die tijd wordt opgevuld met twee insiders die geïnterviewd worden. Ze vertellen over de 

genuanceerde kijk in het verhaal; het is geen goed-slecht cliché, maar gaat over mensen van vlees en 

bloed. Ze vertellen dat het creatieve team van de Hazes-musical (schrijvers Frank Ketelaar en Kees 

Prins, Joodse regisseur Ruut Weissman en JB Meijers voor de muziek) ook hier samenwerkt. Voor de 

live muziek uit de volle orkestbak is ook de nog onervaren musical-schrijfster Ilse DeLange 

aangetrokken.7 Ze vertellen dat er keihard gewerkt is, want “uit gezelligheid wordt geen kunst 

geboren”. Toch stippen ze ook aan dat er commercieel gewerkt moet worden, omdat de zaal 

natuurlijk wel vol moet.  

 

Rosa de Silva (bekend van “Anne”) en Hanna van Vliet (bekend als "Pippi Langkous"7) spelen de twee 

zussen Lotte en Anna. Twee jonge meisjes vertolken hun jeugdjaren. In het boek en in de film (van 

Ben Sombogaart en met Thekla Reuten) komen de zussen elkaar pas weer als oude dametjes tegen. 

In de musical is dat flink omgebouwd, vermoedelijk omdat je twee bejaarde actrices zo’n zware 

                                                           
5 H. Janssen 
6 H. van Gelder 
7 E. Jonk 
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tournee niet aan kunt doen. Hier vertellen de zussen elkaar hun verhaal in een Nederlandse cel, 

waarin de Duitse zus op haar executie wacht.  

 

1.5 FUNCTIE 

In het interview vooraf aan het uiteindelijke optreden wordt het doel van de voorstelling uitgelegd. 

Deze musical (of noem het muziektheater; het is eigenlijk gewoon hetzelfde) gaat over liefde en 

vergeving tegen de achtergrond van de oorlog; een strijd tussen hart en geweten. Het gaat over de 

toekomst: hoe laat je het verleden rusten zodat je door kunt gaan en de grote kloof overbruggen.  

 

1.6 TERUGBLIK 

Het Noord-Hollands Dagblad vindt dat dit bij de top van de musicals hoort.8 Ook NRC vindt deze 

Nederlandse productie van opmerkelijk hoog niveau.9 Trouw vindt het prachtig gezongen en 

geacteerd.10 De Telegraaf vermeldt dat schrijfster Tessa de Loo vol bewondering heeft gekeken hoe 

hetzelfde verhaal op een andere manier verteld is.11 Volgens Metro tilt de muziek de prima musical 

naar een hoger niveau.12 Het AD vindt dat de kracht vooral in de twee actrices zit, die invoelbare 

rollen neerzetten.13 Dagblad van het Noorden noemt het een adembenemende productie van 

magistrale allure, een regie-meesterwerk met overweldigend verrassende muziek en schrijftechnisch 

beter dan de Hazes-musical.14 Het Parool vindt echter dat het allemaal erg vlak blijft door het 

uitleggerig karakter. Het gaat volgens hen meer om het vertellen van het verhaal dan om het laten 

landen van de emoties.15 De Volkskrant vindt ook dat het script een mager verhaal neerzet.16  

Zelf ben ik erg onder de indruk van het filmisch gemonteerde, spannende, beklemmende 

verhaal, met sterke, overduidelijke flashbacks, originele synchrone scènes en geweldige acteurs. Het 

kent geen theatrale emoties, geen bombastisch uitgemeten leed, maar is ingetogen, integer en 

intens. Geen makkelijke zwartwit-tegenstelling, maar heel overtuigende scènes over bv. de 

Hitlerjeugd. Het NRC stelt dat er niet in de val is getrapt om er even makkelijk een tranentrekker van 

te maken.9   

                                                           
8 H. Visser 
9 H. van Gelder 
10 B. Bartels 
11 Redactie Telegraaf 
12 E. Jonk 
13 S. Raatgever 
14 J. D'Ancona 
15 S. Janssens  
16 H. Janssen 
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Het grootste mankement aan dit stuk is, wat mij betreft, de muziek. Door de liedjes weg te 

laten zou er aan de verhaallijn niks ontbreken. De opsmuk van de pop-wijsjes onderbrak de 

verhaallijn enorm. Als mensen tijdens emotionele, pijnlijke momenten ineens in rijm en melodie hun 

leed verkondigen wordt dat, in mijn ogen, erg ongeloofwaardig en gaat er veel van de kracht van de 

vertelling verloren.  

 

1.7 PERSOONLIJKE KOPPELING 

In dezelfde periode ben ik naar nog drie theaterstukken geweest, om ze te vergelijken. Naast de 

musical ‘De Tweeling’ zag ik het toneelstuk ‘Fatal Attraction’, het dans- en muziekspektakel ‘Jeans 25’ 

en de musical ’Sky’.  

 

1.7.1 Fatal Attraction 

‘Fatal Attraction’ is een toneeluitvoering van de gelijknamige film met Michael Douglas en Glenn 

Close uit 1987; een bloedstollende triller over lust, obsessie en wraak. Na een one-night-stand laat de 

vrouw zich niet negeren en terroriseert het leven van de man. Het eind is trouwens anders dan in de 

film.  

 

Afb. 2 Matteo van de Grijn, Loes Haverkort en Sytske van der Ster in het decor van ‘Fatal Attraction’, 2015. Foto: Joris 
Bennekom. 
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Het decor bestaat uit uitsluitend megagrote pallets waar constant spiedende ogen op staan (Afb. 2). 

Het stuk begint met de eindscène en wordt helemaal in één decor gespeeld. Loes Haverkort speelt 

om bang van te worden. En Matteo van de Grijn kan je extreem goed mee laten voelen in de 

groeiende onmacht en angst. Doordat alles geabstraheerd is, valt de volledige focus op de personen 

en hun relaties. De zorgvuldig opgebouwde spanning blijft tot aan het absolute eind voelbaar. De 

Theaterkrant noemt het een ‘bloedstollende voorstelling met verrassend slot’.17  

 

Liedjes zouden dit stuk enorm verkracht hebben; de spanning zou elke keer totaal weglopen.  

 

1.7.2 Jeans 25 

‘Jeans 25’ is een muzikale theatershow vol jong, aanstormend talent. Samen met een band brengt 

een forse groep dansende zangers (m/v) voorbije hits tot leven. Muzikaal en technisch is het allemaal 

prima voor elkaar. De cast geeft het uiterste. Snel omkleden, stevig dansen, perfect zingen… 

topsport! De show is opgedeeld in blokken en elk blok heeft zijn eigen overtuigende uiterlijk. Denk 

aan: disco, showtrap en kampvuur. Er is een blokje rock-’n-roll en jazz. De muziek komt hoofdzakelijk 

van voor 2000 (Janet Jackson, Stevie Wonder, Simon & Garfunkel) en dus helemaal uit mijn jeugd. Ze 

zetten de zaal aardig op z’n kop; iedereen gaat staan en velen beginnen te dansen. Ik ken de 

nummers, kan meezingen, maar ga niet zo uit mijn dak. Het is gewoon niet mijn muziek. En al 

helemaal niet als ze eindelijk hardrock gaan spelen (bv. van KISS), maar dat dan als ballad en met 

akoestische gitaar ten gehore brengen.  

 

De liedjes (en muziekstijlen) zijn hier zo prominent aanwezig dat het de voorstelling domineert. Als je 

de muziek niks vindt, valt de hele voorstelling in het water.  

 

1.7.3 Sky 

De 3D-musical Sky (met muziek van John Ewbank en Marco Borsato)  

Een tienermeisje komt door problemen aan de drugs, die haar in een coma brengen. Dan komt ze 

terecht in een wereld die een combinatie lijkt van ‘Erik of het klein insectenboek’, ‘Alice in 

Wonderland’ en ‘The Wizard of Oz’. Soms denk je serieus dat je naar één van deze uitvoeringen zit te 

kijken. Jatwerk! Het verhaal is te mager en te zoetsappig, uitgekauwd en plat. De muziek is al 

helemaal niet aan mij besteed.  

                                                           
17 M. Zijlstra 
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 Volgens het AD voldoet de musical niet aan de hoge verwachtingen.18 En ook het veelal 

enthousiaste Musicaljournaal vindt ‘Sky’ geen schot in de roos. Ze vinden de dialogen te grofgebekt 

en vaag (vooral die van vader Matteo), de crematie-klassieker (‘Afscheid nemen bestaat niet’) hier 

niet passen, liedjes vaak overbodig, 3D-projecties soms verkeerd of te klein ingezet en teveel ‘net-

niet’ momenten aanwezig (waar grote kans op is bij de combinatie van techniek en mens).19  

 Matteo van der Grijn (die weergaloos was in ‘Fatal Attraction’) lijkt hier z’n draai niet te 

kunnen vinden en verliest zichzelf in de grote projecties.  

 

De 3D-techniek is overweldigend goed. Hoewel ik wel hoofdpijn krijg van die bril. Maar je bent 

daadwerkelijk aanwezig in de lieve landschapjes en bij de instortende kastelen. Er is 13 jaar gewerkt 

om deze nieuwe dimensie aan het musicalgenre te kunnen toevoegen. Vaak denk je: ‘ach leuk!’, 

maar slechts een paar keer is het ronduit spectaculair.  

Kortom: naast het slappe verhaal kun je aardig wegdromen in de heerlijke decors, tot … tot die 

afgrijslijke muziek je ruw lostrekt. Weg verhaal, weg emoties. Visueel is het genieten, maar dat is 

toch echt te mager om 40 tot 80 euro voor te betalen.  

 

1.7.4 Conclusie 

Ik kan visueel en verhaaltechnisch enorm genieten van een voorstelling. Maar dit soort muziek staat 

mij inmiddels gewoon tegen. Het haalt mij uit de beleving, uit de fantasie en uit het verhaal. Op een 

(prijzig) avondje uit heb ik daar absoluut geen behoefte aan.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
18 A. Gelder  
19 Frank  
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2 Five Finger Death Punch – Concert  

2.1 VOORAF 

2.1.1 Verantwoording 

Er staan al wel metalconcerten op mijn lijst, altijd bezocht vanuit emotie of om op film vast te leggen. 

Nu wil ik een optreden bekijken met dit verslag in mijn achterhoofd (maar niet zonder emotie en 

videocamera). Ik heb voor Five Finger Death Punch (FFDP) gekozen en zal deze band plaatsen in de 

muziekgeschiedenis.  

Een andere reden om specifiek dit optreden te kiezen is omdat het wel heel beklemmend 

dichtbij de bloederige aanslagen in Parijs kwam en daardoor een heel emotionele lading kreeg.  

2.1.2 Gegevens 

Artiest:  Five Finger Death Punch 

Plaats voorstelling:  Heineken Music Hall, Amsterdam (HMH)  

Titel stuk:  Got Your Six (en werk van: The Wrong Side of Heaven and the Righteous 

Side of Hell) 

Componisten / bandleden:  Zoltan Bathory (Rhythm guitar), Ivan Moody (Lead vocals), Jason Hook 

(Lead guitar), Jeremy Spencer (Drums) en Chris Kael (Bass sinds 2011). 

Tijd ontstaan werk:  2015 (en 2013) 

Soort muziek:  Alternative, Nu Metal 

2.2 EERSTE INDRUK 

Tijdens Graspop Metal Meeting 2015 zag ik FFDP optreden naast wel 100 andere bands (zoals: Epica, 

Slash, Kiss, Marilyn Manson, Alice Cooper, KoRn, Judas Priest, Slipknot, The Charm The Fury, Papa 

Roach, Motörhead, Within Temptation en Scorpions). Ik had hoge verwachtingen en die kwamen uit. 

Ik zou graag eens een heel optreden van ze zien. Op 17 november was FFDP headliner in HMH.  

Vooraf heb ik de playlist van eerdere concerten uit dezelfde tour opgezocht en die regelmatig 

via Spotify beluisterd. Ik heb me ingelezen in de band, de laatste twee albums beluisterd en 

songteksten bestudeerd.   

2.3 ANALYSE 

Binnen het “Vraag maar raak”-analysemodel wil ik het antwoord vinden op de vraag hoe FFDP in de 

muziekgeschiedenis past. Dus: Wat is de muziekstijl? Waar komt die vandaan? En hoe vormt dat 

FFDP?  
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2.3.1 Vorm  

De avond vol diversiteit wordt geopend door de metalcore ‘supergroep’ Devil You Know uit Los 

Angeles, die veel muzikaal talent heeft, maar weinig gevoel voor entertainment.20 Ik miste een deel, 

omdat ze te vroeg begonnen en maar vijf nummers speelden.  

Zolang De Duitse “electronicore” Eskimo Callboy grunt21 is het metal, daarna zijn het 

ongezond vrolijke elektrische pop-deuntjes met een One Direction-zang.22 Wat doet deze band in 

deze line-up?  

Papa Roach uit Sacramento speelt ‘the best of’. Er is een meesterlijk contact met de zaal.20   

Dan is het tijd voor FFDP. Deze band uit Las Vegas wordt aangekondigd als een band die 

“grossiert in de betere, bottere en vooral briljante metalsongs. Heavy groovende metal, ronkende riffs 

en een recht voor zijn raap attitude.”23  

Op de achterwand hangt een doek met een adelaar op de boksbeugel met FFDP erin. De 

bandleden komen op in bandshirts. Alleen drummer Jeremy Spencer (verkozen tot beste drummer 

van 201524) is gekleed als geraamte.22 Zanger Ivan heeft een bloedrode handafdruk op zijn gezicht 

staan, draagt een jack van aan elkaar genaaide lichaamsdelen en heeft een meesterlijke 

microfoonstandaard (Afb. 3). Hij loopt zo’n 5x naar achteren om een nieuw schoon bandshirt aan te 

trekken.22  

                                                           
20 De Meijer  
21 Grunt is binnen metal een veel voorkomende zangtechniek. Het is een zwaar geluid waarbij het gehele 
strottenhoofd vibreert. Het wordt vaak gecombineerd met de growl (‘het Louis Amstrong geluid’) en de 
scream, die een hoog, schor, bijna onmenselijk geluid voort brengt.  
22 Van Breukelen  
23 N. de Meijer en YouEnter 
24 Loudwire 
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Afb. 3 Opkomst zanger Ivan in Got Your Six van Five Finger Death Punch in HMH, 2015. Fotografie: André Broens.  

 

Naast de frontman (die bij ‘normale’ bands leading is) bespeelt hier ieder bandlid individueel 

het publiek. Er is veel contact en zanger Ivan geeft serieuze handjes. De muziek lijkt misschien boos, 

maar de mannen stralen!25  

De eerste vier van testosteron barstende, groovende popmetalnummers (‘Lift Me Up’, ‘Hard 

To See’, ‘Never Enough’ en ‘Got Your Six’) overrompelen. De circlepits26 worden alsmaar groter en 

groter.27 Bij de succesvolle cover ‘Bad Company’ ontploft de zaal en hoeft Ivan nog nauwelijks te 

zingen.28 ‘Jekyll and Hyde’ (samen met ‘Got Your Six’ de enige nummers van het nieuwste album) is 

een geweldige meezinger. Na de drumsolo komt ‘Burn MF’, met slechte lyrics, maar als heerlijke 

meezinger, want Ivan hoeft helemaal niet meer te zingen.28  

Enkele akoestische nummers (‘The Agony Of Regret’ en het radiovriendelijke ‘The Wrong 

Side Of Heaven’29) maken het allemaal wat gemoedelijker. Er mogen wat mensen op het podium, een 

jarige krijgt een honkbalknuppel en er wordt gestrooid met plectrums en kledingstukken.27 ‘Battle 

Born’ en ‘Coming Down’ zijn nog steeds rustig, maar de energie laait weer op. ‘Burn It Down’ wordt 

                                                           
25 De Meijer 
26 Een pit is het gebied (meestal dicht bij het podium) waar ‘gedanst’ wordt. Bij dit moshen (zoals het dansen 
wordt genoemd) wordt wild tegen elkaar aan gebeukt. De pit is niet alleen het gebied, maar ook de groep die 
mosht. Bij een circlepit wordt in het publiek een open cirkel gecreëerd waarin het publiek achterelkaar rondjes 
rent (mosht). Bij een wall of death gaat het publiek in twee groepen uiteen, zodat het midden leeg komt te 
staan. Op een teken van de band stormen de twee groepen moshend op elkaar in.  
27 Van Breukelen 
28 Bowar, 2013 
29 Bowar, 2013, Campbell  
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volgens Ivan gefilmd en de hele zaal wordt één massale circlepit, die alleen maar groeit bij de toegift 

‘Under And Over It’ (Opener op Graspop).30  

Dan is er stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Parijs, de aanstekers en smartphones 

gaan aan en in de sterrenzee volgt het emotionele ‘The Bleeding’.30 Stralend en dankbaar nemen ze 

applaus in ontvangst terwijl hun cover van ‘House of the Rising Sun’ van de Animals uit 1964 gedraaid 

wordt.28 FFDP wordt een headliner op festivals30 en een gevestigde naam in de metalwereld.31 FFDP 

is de winnaar.27  

 

2.3.2 Aanslag 

De vrijdag voor het optreden (13 november 2015) zijn er bloederige aanslagen in Parijs. De avond 

van het optreden is er veel bewaking, er wordt goed gefouilleerd en de uitgangen staan duidelijk 

aangegeven. Dat geeft een goed gevoel. De slachtoffers worden herdacht met een moment van stilte 

en een zee van lichtjes.  

Dan maakt Hackersgroep Anonymous bekend dat Islamitische Staat de zondag na het 

optreden (22 november 2015) wereldwijd aanslagen wil plegen. Diverse internationale media 

melden dit oorspronkelijk van International Business Times afkomstige nieuws. Eén van de acht 

aangekondigde doelwitten is het volgende optreden van FFDP.32 

 

Waarom FFDP? Is het omdat FFDP veel optreedt voor het leger?  

 Na de Tweede Wereldoorlog klimmen de Verenigde Staten uit een diep economisch dal door 

o.a. wapenleveringen. Ze zijn een wereldmacht nu en beginnen zich te bemoeien met binnenlandse 

politiek van andere landen en beschermen handelsbelangen en brandstoffen. Doorlopend hebben ze 

ergens ter wereld legers ingezet (bv. Afghanistan en Vietnam), waar hun eigen bevolking vaak niet 

achter staat. Terugkerende militairen worden niet als held gezien en zelfs helemaal niet opgevangen. 

Bijna een half miljoen heeft last van posttraumatische stressstoornissen. Zo’n 300.000 veteranen zijn 

dakloos en het dreigen er 1, 4 miljoen te worden. De zelfmoordcijfers zijn hoog.  

 Omdat FFDP niet begrijpt dat een rijk land dat zoveel aan leger uitgeeft, niets doet aan 

nazorg, proberen ze deze problematiek breed bekend te maken.33  

 

                                                           
30 Mooi 
31 Marcel, 2014 
32 Korevaar, Nu.nl, MetroNieuws, MetalFan (ANP) 
33 Rombouts 
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Gitarist Zoltan neemt de bedreigingen dus serieus en wil alleen verder zolang ze 100% veiligheid 

kunnen garanderen.34 FFDP besluit (samen met Papa Roach op 25 november) hun verdere Europese 

tour af te breken.35  

 Anonymous is niet goedgeorganiseerd, maar meer een vaag concept; iedereen kan zich 

zomaar lid noemen. Niet veel later blijkt de stoere praat van Anonymous, verkregen via niet-

onthulde bronnen, een nepwaarschuwing.36   

  

2.3.3 Muziekstijlen 

In de zeventiger jaren uit de vorige eeuw ontstaat de (Heavy) Metal vanuit de hardrock met een 

Engelse band als Black Sabbath (met Ozzy Osbourne). Het verwijst naar de staalindustrie in o.a. 

Birmingham en komt als benaming voor het eerst voor in Steppenwolf's ‘Born to be wild’.  Ook Judas 

Priest (met pinbanden, belts, motoren, e.d.) behoort tot de godfathers. Metal stamt af van de 

hardrock, maar is vooral harder. In de jaren tachtig krijgt metal door punk meer agressie en snelheid 

en wordt het compacter. Dit krijgt de naam trash-metal. Naast zingen zijn de vocalstylen: rappen, 

screamen21 en grunten. Metal (en hardrock) worden op radio en tv genegeerd, wat in Nederland een 

belangrijke taak voor het metal-maandblad Aardschok weglegt.  

Vernieuwing dient zich aan via allerlei crossovers met o.a. hiphop met rap en samples, funk, 

industrial en emo. Grote platenmaatschappijen raken inmiddels steeds meer geïnteresseerd. Nu-

metal wordt de term voor deze nieuwe generatie. Ook bekend als Alt-metal (alternatieve metal).37  

Nu-metal stamt uit de jaren 90 van de vorige eeuw en heeft als basis de zware zang (Ivan 

zingt en gromt half-half) en de hard-groovende bas en drums. Het zware gitaarwerk met vlezige riffs, 

vette vamps, catchy hooks is minder een solo-instrument dan bij oudere metalbands. Het is allemaal 

een tikkie gelikter en dus meer hitparadegevoelig.   

Deze radiovriendelijke Amerikaanse metalband FFDP heeft de ‘groove’ van Pantera, de 

dynamiek van Linkin Park en de verstaanbare schreeuwzang van Slipknot, vermengd met veel 

macho.38 Het past bij Nu-metal-bands als Bring Me The Horizon, Coal Chamber, Killswitch Engage, 

Nine Inch Nails, P.O.D., Skillet, System of a Down, Trivium en ouder werk van Machine Head. Er zijn 

                                                           
34 Hammer 
35 Visscher, MetalFan  
36 Korevaar 
37 Kimenai en Blom, Jurek, Michels, Verhoeven 
38 Frank 
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veel varianten op deze stijl. Slipknot is extremer, dus Nu-metalcore. Evanescence combineert het 

met Doom en Symfonische Metal.39  

Nu-metal was hot, maar vanuit creatief oogpunt nooit erg bijzonder. Het is eigenlijk al weer 

‘uit’. Maar de groove uit dit genre gecombineerd met de bikkelharde metal doet het voor FFDP nog 

erg goed.40 Zo waren Graspop (juni) en HMH (november) mooie Europese hoogtepuntjes.41  

 

2.3.4 FFDP  

FFDP begint in 2005 in Las Vegas. De band zit vol talent en is populair vanaf het begin.42 Alle albums 

scoren goud in de Billboards list, evenals nagenoeg alle singles.43  In Europa breken ze in 2014/2015 

door met hun vierde (rustigere) album: ‘The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, 

Part 1’.44 Deel 2 komt een maand later uit en zit tjokvol knallende, potentiële hits.45 Om de markt te 

verstevigen komt 'Got Your Six' uit; gezien het intensieve toeren, misschien iets te snel.46 Het album 

is voorspelbaar, maar vooral de lyrics (met veel gefuck, zonder diepere inzichten, erg jeugdig en 

onhandig) leiden af van de kwaliteit. 47 Toch staat ook dit album als een huis.48 Metalsnobs zullen 

spotten met het populisme van FFDP, maar het enthousiasme van de band is net zo 

onweerstaanbaar als hun honger naar roem.49 Tijdens het optreden in HMH spelen ze van het 

nieuwe album slechts twee nummers.48  

 

2.3.5 Antwoord 

In dit “Vraag maar raak”-analysemodel zocht ik antwoord op de vraag hoe FFDP in de 

muziekgeschiedenis past. Dus: wat de muziekstijl is, waar die vandaan komt en hoe dat FFDP vormt.  

Ik heb uitgezocht hoe de metal vanuit de staalindustrie, via hardrock, punk en trash-metal o.a. 

bij nu-metal uitkomt. Ik vergelijk de radiovriendelijke muziek van FFDP met andere bands rond dit 

genre. In de geschiedenis van FFDP komt hun potentie naar voren en hun succes. Ik benoem de 

relatie van FFDP met het Amerikaanse leger (en vooral de veteranen) en leg een beangstigende link 

                                                           
39 Kimenai en Blom 
40 Zandstra 
41 Lethe 
42 East 
43 Blabbermouth, Rutherford  
44 Westerbeke, De Meijer, 2013  
45 Bowar, 2013, De Meijer, 2013  
46 Marcel  
47 Frank, Jurek 
48 East  
49 Lawson  
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met de aanslagen van IS. Bij ons optreden ging alles gelukkig helemaal super! FFDP heeft precies de 

juiste muziek op het juiste moment; een absolute topper!  

 

2.4 TERUGBLIK 

Bij Graspop viel deze band me al op. Het bezochte optreden in HMH stelde niet teleur. Het volledige 

publiek van de overvolle zaal was één en ging in een giant circlepit naar een weergaloze climax. Naast 

hun ontzettend belangrijke boodschap (opkomen voor de veteranen, of misschien zelfs wel het 

protesteren tegen een dergelijke oorlogvoering en een dito leger) is het gewoon een heerlijke band, 

met een geweldige sfeer in de zaal, een knallende energie op het podium en vooral een prachtige 

muziek! FFDP biedt het publiek waar het voor komt. Een winnaar! Heerlijk om eens zo diep in een 

band, z’n muziek, doel en herkomst te duiken. Maar op het moment (vanwege de dreiging) misschien 

toch wat beklemmend allemaal.  
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3 Hacked – Mode / Toegepaste kunst 

3.1 VOORAF 

3.1.1 Verantwoording 

Via een contactpersoon bij het Tijdelijk Modemuseum in Rotterdam ben ik daar terecht gekomen. Ik 

mocht meer zien dan alleen maar de expositie en dat is best wel speciaal. Er was een heel 

indrukwekkende Fashion-installatie, maar ik heb er toch voor gekozen om de tentoonstelling 

‘Hacked’ in dit dossier op te nemen. Hierin tonen de modeontwerpers Van Slobbe en Van Benthum 

hun visie op de moderne fastfashion-industrie en dat sprak me wel aan. 

3.1.2 Gegevens 

Museum: Het Tijdelijke Modemuseum in Het Nieuwe Instituut 

Plaats: Museumpark 25, Rotterdam 

Tentoonstelling: Hacked (by Van Slobbe en Van Benthum) 

Tijd ontstaan werk: 2015  

Soortwerk: Mode  

3.1.3 Eerste indruk 

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam is tijdelijk (van 13 september 2015 tot 8 mei 2016) omgebouwd 

tot een modemuseum. Het traditionele museum-concept is hier losgelaten. Bij binnenkomst zie je 

een grote spiegelwand, die jou en jouw kledingstijl gelijk onderdeel van het museum maakt. Een 

paspop krijgt jouw jas aan en je mag schoenen met extreem hoge hakken uitproberen. Er hangt een 

deel van de haute couture van de Zwitserse Eva Maria Hatschek (1924 – 2010); speciaal voor haar 

ontworpen en uitgebreid gedocumenteerd. De rest ligt opgeslagen en wordt door vrijwilligers met 

liefde getoond. Er is een tentoonstelling over net Nederlandse modebeeld door de jaren heen. Er zijn 

prachtige installaties rondom mode. Er is een Flying Architect en vele workshops. De bovenetage 

heeft een etagegrote installatie rondom het verwerken van afgedankte fleecesweaters tot nieuwe 

kleding. En in de kelder wordt een relatie gelegd tussen architectuur en kleding (Afb. 4). Hoewel 

mode niet echt ‘mijn ding’ is, werd ik het museum ingezogen en genoot volop.  

 

Afb. 4 Het Tijdelijk Modemuseum (8 details), 2015. Impressies van het museum (v.l.n.r.): ingang, spiegelbinnenkomst, 
hakken passen, beschrijving bij kleding Hatschek, opslag kleding Hatschek, product van afgedankte fleecesweaters, 
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architectuur en kleding en geëtaleerde ‘Hacked’-kledingontwerpen. Het Modemuseum, Rotterdam. Fotografie: Jolanda van 
der Heiden en André Broens 

3.2 ANALYSE 

3.2.1 Formele beschrijving 

De Rotterdamse ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum tonen in een losse 

afdeling boven in het museum hun collectie ‘HACKED’. De makers maken van bestaande (meestal 

gedumpte merk-) kledingstukken van fastfashion-ketens als H&M een nieuwe creatie.  

 In een grote ruimte (die door veel glas en spiegels alleen maar groter lijkt) hangt en ligt 

overal vooral witte en zwarte kleding. De kleding heeft over het algemeen een los element (meestal 

een cirkel) erop in de tegengestelde kleur. De zwarte cirkel komt in patronen op muren, wanden en 

vloeren terug (Afb. 4). Dit is duidelijk een kenmerk, een logo. Ook schoenen, tassen en zelfs 

tijdschriften hebben zo’n stip (Afb. 5). 

 

Afb. 5 Van Slobbe en Van Benthum, HACKED (4 details), 2015. Mode-voorwerpen met de kenmerkende stip. Het 
Modemuseum, Rotterdam. Fotografie: André Broens 

In een zijgang staat het gehele manifest uitgebreid uitgeschreven. Er is een compositie gemaakt van 

de ontwerptafel. Er staan enorme pallets met opslag (Afb. 6).  
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Afb. 6 Van Slobbe en Van Benthum, HACKED (4 details), 2015. Het manifest aan de muur, de ontwerptafel en de opslag. Het 
Modemuseum, Rotterdam. Fotografie: André Broens 

Tenslotte is er een ‘winkel’ waarin te zien is hoe uit één eenvoudig shirt ontzettend veel nieuwe 

varianten te maken zijn (Afb. 7). 

 

Afb. 7 Van Slobbe en Van Benthum, HACKED (7 details), 2015. Verschillende ontwerpen gebaseerd op één shirt. Het 
Modemuseum, Rotterdam. Fotografie: André Broens 

3.2.2 Algemene betekenis 

Alexander van Slobbe was er achter gekomen dat merken zijn ideeën kopieerden en er winst mee 

maakten. Een zelfstandig ontwerper wordt zo niet meer dan een on(der)betaalde ideeënleverancier. 

Hier wilde hij op reageren. Samen met Francisco van Benthum kochten ze partijen kledingstukken op 

(die bv. gedumpt werden wegens overproductie) en maakten er een kleine wijziging in. Zo is het 

handschrift van de ontwerper terug en krijgt het artistieke waarde. Hierdoor kan er weer 
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geconcurreerd worden. Het is tegelijk een antwoord op de snelle productie van kleding. Het systeem 

is gehacked!  

 ‘Hacked’ geeft commentaar op het hedendaags fenomeen fast fashion; waarbij elkaar snel 

opvolgende collecties veel te goedkoop in winkels komen. Mode is daarbij niet meer 

seizoensgebonden, maar krijgt een vluchtigheid van soms zelfs weken. Van Slobbe en Van Benthum 

willen vertraging en waarde toevoegen. Daarom transformeren ze de overproductie. Het is een 

kritiek op de mode-industrie van vandaag met z’n overdaad aan grondstoffen, productiemiddelen, 

arbeidskrachten, reclamecampagnes en voornamelijk het besef bij de consument. En het is een 

zoektocht naar de mogelijk nieuwe rol van modeontwerper.  

3.2.3 Persoonlijke betekenis 

Persoonlijk geef ik niet veel om mode. Ik draag al jarenlang zwart: spijkerbroek, bandshirt en 

stripsokken. Een prachtige, handgemaakte Excalibur-riem die ik zo’n 12 jaar geleden kocht en 

dagelijks draag ging toevallig afgelopen maand kapot. Ik ben trots op mijn allereerste Graspop-shirt 

en draag dat nog met regelmaat. Maar ook andere shirts hebben emotionele waarde voor mij. Ik heb 

geen kledingstukken die ik maar een korte tijd draag en dan weg doe.  

 Toch zie ik dat wel om me heen. Bij mijn collega’s merk ik hoe geïnteresseerd men is als 

iemand een nieuwe, modieuze outfit heeft aangeschaft. En ook bij de kinderen in mijn 

basisschoolklas zie ik dat nieuwe en merkkleding belangrijk zijn. Het kind met een prachtig 

gecomponeerde outfit van de tweedehandsmarkt wordt raar aangekeken. Moeilijk om dat te 

doorbreken! 

 In de film ‘The True Cost’ uit 2015 van Andrew Morgan (een documentaire over de invloed 

van mode op mensen en op de planeet) blijkt dat mensen in derde wereld landen leven met het idee 

dat westerlingen ’s morgens kleding aantrekken en dat ’s avonds weggooien. Kleding als 

wegwerpartikel. En als je de immens gevaarlijke productiehallen met onderbetaalde krachten en de 

gigantische afvalbergen met kleding ziet, dan zou je bijna denken dat dat nog waar is ook.  

Ik hoop dat met dit soort acties de discussie omtrent overproductie aangewakkerd wordt. De 

oorspronkelijke betekenis van het kledingstuk moet misschien maar weer eens uitgangspunt worden.  

 

3.3 TERUGBLIK 

Het Tijdelijk Modemuseum heb ik bezocht omdat mode een beetje onontgonnen onderdeel in mijn 

kunstautobiografie is. Toen een vriendin enthousiast vertelde over haar werk daar, kreeg ze me 

overgehaald om het te bezoeken. En ik moet zeggen: ik was onder de indruk; van het hele museum, 
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maar met name van ‘Hacked’. Vooral het statement dat de bedenkers van ‘Hacked’ proberen uit te 

dragen spreekt mij erg aan. Met mode kun je veel meer zeggen dat ik verwacht had. Ook de ‘slimme 

tactiek’ die de ontwerpers gebruiken om tegen de grote reuzen te strijden is verfrissend. En tenslotte 

is de uitgebreide manier van tentoonstellen (met allemaal borden met toelichting) en de boeiende 

verhalen (van de medewerkers) erg goed voor de volledigheid. Een heerlijke kennismaking.  

 

3.4 PERSOONLIJKE KOPPELING 

Vaak merk ik dat mensen wel graag een ‘echt’ schilderij in hun huis willen hebben hangen, maar dan 

toch kiezen voor een goedkoop, commercieel Ikea-doek. Prijstechnisch kan een kunstenaar hier niet 

tegenaan concurreren; vergelijkbaar met de mode-ontwerpers van ‘Hacked’.  

 Iedereen maakt dagelijks wel een stel foto’s. Zo worden er ook heel veel selfies gemaakt. Een 

fotograaf kan hier prijstechnisch niet tegenop concurreren. Zijn kwalitatief goede foto’s worden door 

deze techniek verdreven.  

Hier wil ik op reageren door foto en schilderij te combineren en ze een persoonlijk tintje van 

koper en maker mee te geven. Ik gebruik hiervoor een eenvoudige foto (een selfie misschien) die in 

principe iedereen kan maken. Die foto laad ik in een bewerkingsprogramma om het door een 

kleurfilter te halen. Daarna gaan er wat semi-doorzichtige lagen overheen. Dit print ik uit en komt op 

het canvas. Daarna komen er met spuitbus en sjablonen wat motieven overheen. En tenslotte spuit 

ik vanuit de tube een passende tekst en mijn naam. Zo ontstaat een heel uniek werk, dat gebaseerd 

is op een eenvoudige foto en snel en makkelijk bewerkt is (Afb. 8).  

    

     

Afb. 8 vAnDré. Painted Selfies, 2015. Vier voorbeeldschilderijen van bewerkte foto’s, Lelystad. Fotografie: André Broens 
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Deze manier van werken is snel en doeltreffend. Mensen worden enthousiast en zo is (net als bij 

‘Hacked’) met de persoonlijke bewerking van een verkregen origineel een heel eigen en uniek 

eindresultaat te behalen. Zo heb ik o.a. een werk gemaakt voor een Rotterdamse maliën-kunstenaar 

(Afb. 9) en een tweetal tv-personality’s: Actrice Kaylee van Schuilenburg (Afb. 10 en Afb. 11), o.a. 

bekend van Lynn in ‘Spotlight’ (Nickelodeon) en presentatrice Manon Thomas (Afb. 12 en Afb. 13).  

 

Afb. 9 vAnDré. ‘Onbeduidende schakeltjes maken samen een sieraad!’, 2015. Lelystad. Fotografie: André Broens.  

 
Afb. 10 vAnDré. ‘Very Creative’, 2015. Lelystad. Fotografie: 
André Broens.  

 
 

Afb. 11 vAnDré. Overhandiging ‘Creative’, 2015. Actrice 
Kaylee van Schuilenburg, o.a. bekend van Lynn in ‘Spotlight’ 
(Nickelodeon). Lelystad. Fotografie: Anoek Broens. 

 
Afb. 12 vAnDré. ‘Let’s dance’, 2015. Lelystad. Fotografie: 
André Broens. 

 

 
Afb. 13 vAnDré. Overhandiging ‘Let’s dance’, 2015. 
Presentatrice Manon Thomas. Lelystad. Fotografie: Anoek 
Broens. 
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4 Sonneveld Huis – Architectuur / Toegepaste kunst  FAB? 

4.1 VOORAF 

4.1.1 Verantwoording 

Het Sonneveld Huis is interessant qua 

bouwstijl (architectuur) en qua inrichting 

(toegepaste kunst). In die combinatie wil ik 

dit item in het dossier opvoeren. De bouwstijl 

van het huis heeft in de verte wat weg van 

een Rietveldhuis en daarom trok het me in 

eerste instantie aan. Het interieur roept 

herkenning op aan het huis van mijn eigen 

oma.  
 

Afb. 14 Leendert van der Vlugt. Het Sonneveldhuis, 1932/1933. 
Rotterdam. Fotografie: André Broens  

4.1.2 Gegevens 

Plaats: Jongkindstraat 12, Rotterdam 

Architect: Leendert van der Vlugt 

Tijd ontstaan werk: 1932/1933 

Soort architectuur: Woonhuis (Gesamtkunstwerk) 

Stijl: Het Nieuwe Bouwen (Bauhaus)  

4.1.3 Eerste indruk 

Vanaf de eerste stap die ik binnen zet, waan ik me in het verleden. Er zijn gelukkig weinig bezoekers 

(die je in het grote huis constant misloopt), dus je kunt alles opsnuiven alsof je er zelf woont. Je mag 

bijna overal zitten, alles aanraken en bekijken. Je voelt je er gelijk thuis, te meer omdat ik veel 

beelden herken.  

4.2 FORMEEL 

Museumwoning Huis Sonneveld is een woonhuis dat in het begin van de jaren dertig ontworpen is 

(zowel huis als interieur en tuin) door Leendert van der Vlught. Het witgepleisterde huis kent drie 

bouwlagen en een dakterras. Over de gehele breedte zijn hoofdzakelijke horizontale ramen 

(strookvensters). Het is geen blokkig huis, maar kent muren op logische plekken. Er zijn zelfs 

schuifwanden. Dit alles geeft een open beleving. Vanuit elke ruimte kun je naar buiten (tuin of 

balkon).  
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 De begane grond heeft een garage en een leefplek voor de bedienden. De bedienden leefden 

in een volkomen separaat deel van het huis, met een eigen trap. Op de eerste etage is een grote 

woonkamer over de volle breedte van het huis (vermiljoenrood gecombineerd met bruin) (Afb. 15a), 

eetkamer, keuken  (Afb. 15b) en terras. Op de tweede etage is de slaapkamer van de ouders 

(eidooiergeel) (Afb. 15c) met een badkamer (turquoise) (Afb. 15d), twee slaapkamers voor de 

dochters (korenbloemblauw (Afb. 15e) en eidooiergeel) met een gezamenlijke badkamer (turquoise), 

een logeerkamer (groen), een linnenkamer (groen) (Afb. 15f), een balkon en een terras met een trap 

naar het dakterras. Alles is dus in zachte tinten en aardkleuren.  

 Ik zie dat er veel moderne snufjes zijn toegepast. Er is een interne telefoon (12 stuks; zelfs 

naast het bed) (Afb. 15g), een radio met ingebouwde boxen in het gehele huis  (Afb. 15h), centraal 

oproepsysteem, dienstliftjes en een centrale klok  (Afb. 15i).  

 
15a 

 
15b 

 
15c 

 
15d 

 
15e 

 
15f 

 
15g 

 
15h 

 
15i 

Afb. 15 Leendert van der Vlugt. Interieur Sonneveldhuis, 1932/1933. Rotterdam. Fotografie: André Broens 

 

4.3 ALGEMEEN 

Bertus Sonneveld is directeur van de Van Nelle-fabriek. Dat gebouw is een typerend voorbeeld van 

het Nieuwe Bouwen, de Nieuwe Zakelijkheid. Sonneveld omarmt het modernisme en laat een huis 
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bouwen en wil alles nieuw. Niets uit het oude huis gaat mee. Hij wil zijn levensstijl aanpassen aan de 

nieuwe architectuur.  

 Het huis is gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Dit Nieuwe Bouwen floreerde tussen 

de twee wereldoorlogen in. Hun slogan was: ‘licht, lucht en ruimte’. Het wil architectuur functioneel 

maken, afstemmen op gebruikersbehoeftes i.p.v. monumentaal. Zo worden de modernste 

voorzieningen ingezet om het huishouden te vergemakkelijken (zoals tien douchekoppen en een bel 

voor de bediende in de eettafel). Er wordt veel gebruik gemaakt van moderne materialen (zoals 

betonnen vloeren, stalen kozijnen, kolommen en balken en wit pleisterwerk). Gebouwen zijn open 

en luchtig. Samen met zonlicht en frisse lucht moet het geheel gezonder en hygiënischer zijn. De 

machinaal geproduceerde meubels van buismateriaal van Gispen worden (hier voor het eerst) 

consequent toegepast.50 

 

Naast de principes voor het Nieuwe Bouwen zijn hier ook de vijf criteria van Le Corbusier voor 

nieuwe architectuur ingezet. Zo is er een natuurlijke overgang tussen binnen en buiten (door balkons 

en dakterrassen), zijn er geen dragende muren (dankzij staalskeletconstructie en betonnen vloeren), 

zijn er hoofdzakelijk strookvensters en over de gehele lengte verspreid en is er een verhoogde 

leefruimte (hier omdat er een garage onder het huis zit).51  

 

Architectuur, interieur en inrichting vormen een totaalconcept, nauwkeurig op elkaar afgestemd en 

elkaar versterkend. Dit zou een modern Gesamtkunstwerk genoemd kunnen worden.  

 

4.4 PERSOONLIJK 

Laat ik beginnen met wat minpuntjes, of op z’n minst twijfelpunten. Zo is er bij de reconstructie van 

de inrichting zoveel mogelijk verzameld en opnieuw gemaakt, maar ook worden er dingen aan 

toegevoegd die er misschien niet waren. Zo staat er in de kamer van dochter Puck een 

tomaatvormige vaas, waarover gezegd wordt dat het niet waarschijnlijk is dat dit in huis stond, maar 

ook niet ondenkbaar. Zeer recent is een bronzen buste van dochter Gésina in de hal geplaatst. Deze 

heeft er zeker nooit gestaan. Levert dit een extra inzicht in het tijdsbeeld op, of is het vernieuwing 

om bezoekers terug te laten komen?52 

                                                           
50 Het Nieuwe Instituut  
51 Iconic Houses  
52 Koch  
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Geregeld krijg ik het idee dat een stylist iets te veel voorwerpen had om zinnig te 

rangschikken; net iets teveel om een goed verhaal te vertellen. Zo lijkt de overdaad aan vazen in het 

huis (die soms veel te dicht bij elkaar staan) wel een reclame voor een glasfabriek of zo. Vaak zijn 

vazen leeg, soms gevuld met kunstbloemen. De echte planten zijn matig verzorgd.  

Misschien een detail, maar een ongestreken tafellaken op de eettafel werd destijds natuurlijk nooit 

getolereerd. In de eetkamer staat een glazen koekjesschaal uit de veel latere jaren vijftig. Slordig. En 

tenslotte toevoegingen door hedendaagse kunstenaars; ik weet niet goed hoe ik dat moet zien in een 

museum over toen. Want ik ben het met Trouw eens, die vindt dat het huis een ontdekkingstocht is 

door de geschiedenis van de jaren 20 en het Nieuwe Bouwen.53  

 

Als ik hier rondloop moet ik aan mijn oma denken. Mijn opa was de oprichter van bouwbedrijf 

Hegeman en woonde in een riant herenhuis. Opa heb ik niet meer persoonlijk gekend, oma wel. Ik 

zie me nog logeren in een bed in dezelfde stijl. In mijn herinnering zijn slaapkamers, keuken een 

spiegel zoals ik hier zie. Ik herken ook het doorgeefluik van de bedienden. Het uiterlijk van het huis is 

compleet anders, maar het interieur roept herinneringen op. Toen ik er later met mijn moeder over 

sprak (ze wordt deze maand 90 jaar) vertelde ze dat zij vroeger gelijk na de lagere school 

dienstmeisje was bij een ander gezin. Ze vertelde over de scheiding van bedienden en bewoners. Ik 

kende de verhalen al wel, maar het paste nu nog beter in mijn voorstelling. Wat dat betreft wat het 

dus een ‘warme onderdompeling’.  

 

4.5 TERUGBLIK 

Omdat ik graag voor dit dossier zowel architectuur (en dan niet gelijk een kathedraal o.i.d.) als 

toegepaste kunst (het interieur) wilde zien, is mijn keus hierop gevallen. Hoewel het in eerste 

instantie een ‘moetje’ leek, heb ik erg genoten van de open blik de geschiedenis in. Míjn 

geschiedenis, zelfs. Naast de bijna heuse tijdreis, had het ook een vertrouwde nestgeur. Wat prachtig 

om een zo tot in het kleinste detail doorgetrokken functioneren te ervaren, met de allerlaatste 

technieken en visies van die tijd.  

 

 

  

                                                           
53 Roos  
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5 Eindevaluatie 

Zoals mijn cultuurdossier wel aangeeft, nemen kunst en cultuur een centrale plek in, in mijn leven. 

Ook dit jaar is dat nog zo, al heb ik naast een fulltime baan en zo’n drukke studie niet veel tijd over 

voor extra’s.  

 

Film is iets waar ik al mijn hele leven erg van geniet (van het verhaal in het algemeen, maar vooral 

van de camerastandpunten en de manier van filmen en snijden in het bijzonder). In mijn eerste 

cultuurdossier merkte ik dat ik dit wel wat verwaarloosd had en ik ben nu meer films gaan bekijken 

(die ik echter niet in dit cultuurdossier besproken heb).  

 Bij de musical ‘De Tweeling’ viel mij het filmische van het stuk enorm op. Het was een snelle, 

verrassende voorstelling die nergens te theatraal of te sentimenteel werd. Wat me tegenstond 

waren de liedjes (gaan zingen als je pijn hebt, bijvoorbeeld) en de soort muziek. Dat ik erg kan 

genieten van een verhaal bewijzen het spektakeltheater ‘Exit’ van Visavis (uit eerste cultuurdossier), 

‘Fatal Attraction’ en ‘De Tweeling’ wel. Maar dat ik gruwel van de muziek blijkt ook wel uit ‘Jeans 25’ 

en ‘Sky’. Ik zie er dan ook enorm tegen op om een volgend jaar een opera/operette of ballet te gaan 

bekijken. Maar wie weet … 

 Het onderzoek rondom de geschiedenis, de motivatie en de muzieksoort van Five Finger 

Death Punch heeft me alleen maar meer van de muziek laten houden. Een super optreden dat ik best 

graag nog eens met een andere band zou willen vergelijken.  

 Het Tijdelijke Modemuseum werd een absolute verrassing. Mode is veel meer dan kleding 

alleen. Het is een verhaal met een doel, een levensvisie zelfs. Het onderdeel ‘Hacked’ sprak me 

enorm aan door de David-Goliath-strijd en de visie in het manifest (meer dan de kleding zelf me 

aansprak).  

 In het eerste cultuurdossier bleek al dat ik vooral de veel oudere en de met name moderne 

gebouwen bezocht. Vandaar dat ik dit keer een nog volledig ingericht woonhuis uit de dertiger jaren 

wilde zien. Naast de aansluiting bij de kunstgeschiedenis op de academie was er ook de herkenning 

van vroeger. Vooral de totaal-ervaring maakte de beleving zo intens.  

Het is waarschijnlijk duidelijk dat ik kunst beter begrijp (en vaak meer waardeer) als ik er 

meer over te weten kom. Dat gold zelfs bij Five Finger Death Punch. Ik heb me daarom bij elk 

onderdeel van dit dossier goed verdiept in het onderwerp.  
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Voor een volgend dossier heb ik nog geen specifieke doelen. Ik overweeg toegepaste vormgeving, 

moderne kunst (2D en/of 3D), fotografie of mediakunst of iets interactiefs. Maar liever geen opera of 

ballet. Ik ga op zoek!   
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Afb 4. t/m 7. en 9. t/m 13. uit Broens, A. Persoonlijk archief. 5 januari 2016. 
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8 Toegangsbewijzen 

 
 
Afb. 16 Entreebewijs ‘De Tweeling’, 2015. Fotografie: André 
Broens. 

Afb. 17 Entreebewijs ‘Fatal Attraction’, 2016. Fotografie: 
André Broens. 

Afb. 18 Entreebewijs ‘Jeans 25’, 2016. Fotografie: André 
Broens. 

Afb. 19 Entreebewijs ‘Sky’, 2016. Fotografie: André Broens. 
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Afb. 20 Entreebewijs ‘Five Finger Death Punch & …’, 2015. Fotografie: André Broens. 

     

Afb. 21 Bezoekbewijs ‘Het Tijdelijk Modemuseum’, 2015. Afb. 22 Bezoekbewijs ‘Sonneveld Huis’, 2015.  
Fotografie: Jolanda van der Heiden. Fotografie: Jolanda van der Heiden.  

Goede Rotterdamse vriendin kon me (omdat ze er werkte) zowel ‘Hacked’ als het ‘Sonneveld huis’ laten zien. 
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9 Bijlage: Kunstautobiografie 

Inventarisatie 

Kunstdiscipline Jaar Naam of omschrijving Soort  Bijz.h. / Fav. 

      

1. 

Beeldende 

kunst 

2D 2006 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers   

 2007 Atelierroute Lelystad, met oa Menno Baars 2D en 3D – divers * 

 2008 Atelierroute Lelystad, met oa Monica Staples 2D en 3D – divers * 

  2009 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2010 Art in concentratiekamp Theresienstadt Expositie (modern) Kleurig  

  2010 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> Publieksprijs Expositie * 

  2010 Galerie Irene (Permanente exposant)  * 

  2010 Kunst en Living in Ahoy Modern – divers   

  2010 Kunst-expo in concentratiekamp Terezin, Tsjechië 2D en 3D – Modern   

  2010 LifeFit Art 2D en 3D – divers * 

  2010 Menno Baars en Leerlingen Cobra – nu  * 

  2010 Miró Museum, Centrum Praag Surrealisme  

  2010 Picasse, Chagall, Miró, Fautrier, Tápies en Joachim 

Elzmann in Praag 

Kubisme, Surrealisme  

  2010 Schilderen met Menno Baars Cobra – nu  * 

  2011 Atelierroute Lelystad 2D en 3D – divers  * 

  2011 Bert Lucassen - Speedpainter Speedpaint  

  2011 De Smaak van Kleur Privé Expositie * 

  2011 Hoorns Culturele weekend Vooraanstaande  

kunstmarkt 

* 

  2011 Salvador Dali (Praag) Surrealisme  

  2011 Talens Palet - "Thema van Tommy Wieringa" Wedstrijd * 

  2012 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2012 Expo LelystART 2D en 3D – divers * 

  2012 JacksArt - Apeldoorn Speedpaint, Broodstijl * 

  2012 Jacques Tange - Expo en ontmoeting Modern * 

  2012 KRL - maandelijks 2D en 3D – divers * 

  2012 Zomerexpo - Liefde - Deelname Wedstrijd * 

  2013 Armando in Cobra-museum De Nieuwe Stijl  

  2013 Atelierroute Lelystad (met Ballotage) --> genomineerd 2D en 3D – divers * 

  2013 Cobra-museum met oa: Karel Appel, Asger Jorn, 

Corneille 

Cobra Prachtig, 

herkenning 

  2013 Expo 7ART in Rotterdam  * 

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Kubisme Verrassend 

  2013 Hoorns Culturele weekend --> sta al dik 3 jaar op de Vooraanstaande * 
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voorkant van een folder kunstmarkt 

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern  

  2013 Pushwagner - Boijmans van Beuningen Popart  

  2014 Expo Albert Zwaan - Galerie Witt Dordrecht Modern  

  2014 Expo met Case Mayfield 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Erica Terpstra 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo met Rijdende Rechter 2D en 3D – divers * 

  2014 Expo Rien Nijboer bij Omroep Flevoland Moderne schilderijen  

  2014 H&M Kunstwinkel - Dordrecht   

  2014 Kleur als medicijn in MC De Kristal, Rotterdam Privé expositie * 

  2014 Kunstcentrum Gillian (expo geopend door Annemarie 

Jorritsma) 

2D en 3D – divers * 

  2014 Regionaal museum en galerie Jicin   

  2015 Egon Schiele Expressionisme Bijzonder 

  2015 Expo met Piet Paulusma 2D en 3D – divers * 

  2015 Graag gezien - Dordrechts museum Divers  

  2015 Jiri Havlik Modern eigentijds  

  2015 Jozef Váchal   

  2015 Karin Pliem Modern eigentijds  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern eigentijds  

  2015 Pieter Zandvliet - Kunst om Dalfsen 2D en 3D – divers Indrukwekkend 

  2015 Wonderen van Licht (ikonen) - Dordrechts museum Renaissance  

  2012 Expo's in NH-hotelketen (tot heden) Divers * 

 3D 2007 Bodies, The Exhibition   

  2009 Elephant Parade Amsterdam  Openlucht 

  2009 Make Art Friends - 2e kunstveiling Lelystad Veiling * 

  2009 Robert Combas in Meulensteen museum of modern art 

op schiereiland in de Donau bij Bratislava, Slowakije 

Figuration Libre Inspirerende 

stijl 

  2009 Veel ruimtelijk werk in tuin van Meulensteen museum of 

modern art op schiereiland in Donau bij Bratislava, 

Slowakije 

Modern Inspirerend 

  2010 "Meester Werken" - Museum Boijmans van Beuningen   

  2010 Beelden in concentratiekamp Theresienstadt   

  2010 De Hurkende Man (met zang en dans) Antony Gormley * 

  2010 Miniatuurmuseum, Praag   

  2010 Natuurkunstpark - "OM" Kunst met natuur  

  2010 Opening stadsmuseum  met kindervlaggen en Baars-

ballon 

 * 

  2010 Zandbouwsels in Shoppingmall Letnany, Tsjechië   

  2011 Veroniky Richterové - PetArt Modern  

  2012 Olbram Zoubek - Beelden in Litomysl   

  2012 Onthulling 'Fourwheeldrive Lacy' van Anita de Harde Modern  

  2012 Open Ateliers Apeldoorn 2D en 3D – divers  
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  2012 Zicht op Lelystad #Loods32 (Clip) Modern * 

  2012 Zicht op Lelystad @Loods32 Modern * 

  2013 "Er was eens" - Natuurkunstpark - Vlinderkunstwerk met 

Sonja Rosing en Krokodillenbende 

Kunst met natuur * 

  2013 Drakenmuseum - Trutnov Modern  

  2013 Gallery of Modern Art - Hradec Kralove (oa Tsjechisch 

Kubisme) 

Vanaf impressionisme 

tot heden 

Verrassend en 

vol herkenning 

  2013 Goblin-museum in Svoboda nad Upou, Tsjechië   

  2013 Gogyoshi art-project (Taro Aizu en div. Nederlanders 

#Loods32 --> clip) 

Modern  

  2013 Matthias Braun - Beelden in Hospital Kuks, Tsjechië   

  2013 Metalen koeien (onderweg naar Hradec Kralove)   

  2013 Michael Tedja - "Snake" (Cobra-museum) Modern Ongewoon 

  2014 Mythen en sagen van Jicin, Tsjechië   

  2014 Swiat Rumcajsa - museum rondom stadsheld van Jicin   

  2014 Visioenen in Natuurkunstpark (samen met Gonny Geurts 

en Werfsjob) 

Kunst met natuur * 

Verrassend 

  2015 Dogparade   

  2015 Katharina Dietlinger Modern  

  2015 Kunst in Concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)   

  2015 Miroslav Páral (Cesky Krumlov, Tsjechië) Modern  

 Foto-

grafie 

2013 Zelfportret in Boijmans van Beuningen Eigen werk bij BvB * 

 2013 Kiss otr reportage met Stefan Schipper   

  2014 Spoorwegmuseum - Panasonic fotocursus  * 

  2015 Foto's Breitner - Dordrechts museum Impressionisme  

  2015 Josef Siedel Impressionisme  

  2015 Reportage ‘Metal Meester’ met Minou Meijers Modern * 

   Animatie boven Ahoy  * 

 Media-

kunst 

2004 17e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

 2004 18e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2004 Take 5 - Nationaal filmfestival Divers, o.a. animatie  

  2006 19e Film Festival SGL Divers, o.a. animatie  

  2009 Artfilmfest in Trecin   

  2009 Cory Arcangel in NIMK (Ned. Instituut voor Media Kunst) Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2009 Depreciated - Cory Arcangel - Nederlands Instituut voor 

Mediakunst 

Digitale kunst Heerlijke on-

derdompeling 

  2010 De Passie van … (ARL)  * 

  2011 "Kinderen kijken kritisch kunst"  * 

  2012 Jacques Tange - "Escalator to Heaven" - Animatie op 

Ahoy 

Digitale kunst * 

  2012 Jacques Tange - "Menage a trois" - Animatie op Ahoy Digitale kunst * 

  2014 Dood Spoor #Loods32   

  2014 Expositie Fantasy - Theater Posa  * 
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Toegepast 

vormgeving 

2D 2013 Filmposters – Slowakije   

2015 Josef Vachal – ex libris ontwerper (stempels)   

  Koffieborden, -blikken (Tsjechië)    

 3D 2012 Arjen Boerstra - Batavier   

 2014 Houtenspeelgoed (fabriek) Tofa, Tsjechië   

 2014 iQ-park – Liberec, Tsjechië   

 2015 Miroslav Páral – Meubels – Český Krumlov, Tsjechië Modern  

 2015 Twee Marionetten musea, Tsjechië   

  Jan de Bouvrie – Het Arsenaal   

  Glasblazen Tsjechië   

  Plastic gebruiksvoorwerpen, Enschede   

 Mode 2007 Kunst VerBant in Bantsiliek in Bant, met oa: tassenmode, 

lingerie, kleding 

 * 

  2011 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows en acts   

  2012 Summer Darkness, met oa: 3 fashion shows, Finvarra, 

Dutch Lemmings, Faerydae 

  

  2014 Badmode in stedelijk museum Jicin   

   Utrechts museum --> mode   

  2015 Garderobe van de Zwitserse Eva Maria Hatschek in 

Tijdelijk Modemuseum 

Geschiedenis  

   Tijdelijk modemuseum in Rotterdam Divers  

   Tentoonstelling ‘Hacked’ in Tijdelijk Modemuseum Nieuwe visie  

Architec-

tuur 

Secu-

lier 

2008 Fred en Ginger (gebouw) in Praag Deconstructivisme Prachtig 

2008 Josef Chochol - Kubistische woningen, Praag Kubisme Verrassend 

  2008 Karels brug, Praag Gotisch Indrukwekkend 

  2008 Praagse burcht en kerk, Tsjechië Gotisch, romaans, e.d.  

  2009 Burcht van Bratislava, Slowakije   

  2009 Kasteel in Bojnice, Slowakijke   

  2009 Kasteel van Trecin, Slowakije   

  2009 Stadstoren van Trecin, Slowakije   

  2010 Stadhuis, Liberec, Tsjechië Neorenaissance  

  2010 Hrad Zamek Frydlant, Tsjechië   

  2010 Kasteel Karlstejn, Tsjechië Gotisch  

  2010 Pet-Art van Veroniky Richterové in zendtoren Jested, 

Liberec, Tsjechië 

  

  2010 Praagse eifeltoren: Petrin   

  2010 Astronomisch uurwerk in Centrum Praag   

  2012 Kasteel Litomysl (met theater), Tsjechië Renaissance  

  2012 Openlucht museum in Vesely Kopec, Tsjechië   

  2013 Hospital - Kuks - Tsjechië Barok  

  2013 Miniatuurpark Zabytkow Polnego Slaski, Polen   

  2014 Beeld en Geluid   

  2014 Chateau Rohezec, Turnov, Tsjechië (Kasteel incl. kerkers)   

  2014 Hrad Trosky (ruïne) Ktová - Tsjechië   
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  2014 Hruby Rohozec - kasteel   

  2014 Molen "Kyck over den Dyck" - Dordrecht   

  2015 Burcht en stadskern van Cesky Krumlov (Tsjechië) Barok theater  

  2015 Kubuswoningen Rotterdam Structuralisme  

  2015 Markthal Rotterdam   

  2015 Huis Sonneveld met interieur Het Nieuwe Bouwen  

 Kerke-

lijk 

2010 Gotische kerk St Barbara in Kutna Hora, Tsjechië Gotisch  

 2010 Schedelkerk in Sedlec, Tsjechië   

  2011 Nieuwe Kerk in Amsterdam (Neo)-gotisch  

  2011 Dom in Utrecht Gotisch  

  2012 Gotische kerk in Chrudim (Tsjechië) Gotisch  

  2013 Kasteel en kapel Decin, Tsjechië   

2. Dans  ballet 2007 Zwanenmeer - Ballet van Opera Lviv Klassiek  

  2008 Scapino ballet Modern  

  2010 Scapino ballet Rotterdam Modern  

 Moder-

ne dans 

2009 Evolution - Corpus Acrobatic Theatre   

 2009 Oriëntale dans (buikdansen), Trecin, Slowakije   

 2010 De Hurkende Man (met zang en dans)  * 

  2011 2move (dance company) - "Echte Mannen?" Modern  

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical) Modern  

  2013 Movt nr.5: "Routes" (dans, zang, gedichten, ed met 

Afrikaanse roots) 

Afrikaans  

  2013 NutCrasher - De Kiss Moves (Tchaikovsky's meesterwerk 

met knipoog) met Kroko's 

Klassiek vs. modern  

  2014 Cha cha met Manon Thomas  * 

  2014 Doodspoor @Loods32   

  2016 Jeans 25 Zang en dans theater  

3. Theater Klassiek 

toneel 

2003 Wadaiko Yamato - Eeuwenoude Japanse Slagwerkkunst   

 2007 Faust - Black Light Theatre - Praag Klassiek vs. modern Prachtig 

 2008 Hera, met oa Loes Luca en Arjan Ederveen   

 2008 Idomeneo - Frank Groothof   

  2010 Theatergroep Suburbia - Black Bird   

  2011 Celtic Rhythms m.m.v. Peter Corry   

  2015 The Wave - Theater Posa   

 Mo-

dern 

toneel 

2003 De Tovenaar van Oz   

 2003 Mind The Stage - "Wat lul je nou"   

 2004 Aluin - "Kopstoot" Modern  

  2006 BonteHond - Over Boeven, Burgers & Bekeuringen Komedie  

  2007 De gelukkige klas (Theo Thijssen) - muziektheater   

  2008 De flat van Jet - Haye van der Heyden Komedie  

  2008 Volmaakt… - Theater Agora   

  2008 Yerma door ZINspelers Kunst/cultuur  

  2009 Duda Paiva Puppetry and dance (DPPD) - Malediction   

  2009 Hotel Atlantico met oa Paul Groot, Marc-Marie Komedie  
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Huijbregts 

  2010 Extreem   

  2013 Passie in de Polder met oa: De Vertellende 

Wereldvrouwen met "Het zingende water" (clip) 

Drama  

  2014 Benefietfeest - Theatergroep DROOG!   

  2014 Broeders bij Nonnen - theater Komedie  

  2014 Caravaggio - Theater Droog! Kunst/cultuur  

  2016 Fatal attraction Remake van film  Super spannend  

 Cabaret 2002 Marc-Marie Huijbregts One man show  

 2002 Sanne Wallis de Vries One woman show  

  2003 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2003 De Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2003 De Vliegende Panters   

  2003 Jan Jaap van der Wal - "Out Now" Standup-comedian  

  2003 Jörgen Rayman Standup-comedian  

  2003 Lebbis - Vuur One man show  

  2003 Lenette van Dongen - "Vedette" One woman show  

  2003 Niet Schieten   

  2003 Nilgün Yerli - Held op Blote Voeten One man show  

  2003 Plien & Bianca - Ngorongoro   

  2003 Rul - Gehakt   

  2003 Thomas van Luyn - "Kijk Mij" One man show  

  2004 GALA   

  2004 Kommill Foo - "Wolfijzers en schietgeweren"  Aanrader 

  2006 Piranha - Beet!!   

  2008 Charlatans, a medicine show - Ashton Brothers Totaal-theater Topper 

  2008 Dames voor na vieren   

  2008 Get a life - Ernst van der Pasch One man show  

  2008 Herman Finkers One man show  

  2008 Rooyackers, Kamps & Kamps   

  2008 Schudden speelt Ruis   

  2009 Achterlijker dan dwars - Van Houts en de Ket   

  2009 Cabarestafette Standup-comedian  

  2009 Dolf Jansen - "Altijd verder" One man show  

  2009 Five Guys Named Moe   

  2009 Hippopotomonstrosesquippedaliofobie - Koller One man show Geweldig 

  2009 Nymfomannen - Niet Schieten!  Genieten 

  2010 Daniel Arends   

  2010 Droog Brood (Cabaret)   

  2010 Eric Koller - "Bull" (Cabaret) One man show Geweldig 

  2010 Jeff Dunham Buikspreekshow Fantastisch 

  2010 Jochem Myjer - "De rust zelve" One man show  

  2010 Kamps & Kamps (Cabaret)   

  2010 Kommill Foo - "Wolf"  Aanrader 
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  2010 Maarten van Roozendaal - Zonder vrienden One man show  

  2010 NUHR - "Het werkt wel!"   

  2011 Bert Visscher One man show  

  2011 Freek de Jonge - "Neven" One man show  

  2011 Ick Hans Liberg Muzikale one man 

show 

 

  2011 Jochen Otten One man show  

  2011 Lebbis - "Branding" One man show  

  2011 Schudden - Noorderzon   

  2011 Silverster - Het recht van de sterkste One man show  

  2014 Comedytrain - Agora Standup-comedian  

  2014 Jan Rot - Nummerrr 1!!! One man show  

   Jango Edwards Visuele humor Geweldig  

 Opera, 

operet-

te 

2003 Aïda - Circustheater   

 2007 Tantes - Xynix Opera, Lelystad   

 2009 Rockopera Tommy door Di-Rect Hardrock Herkenbaar 

  Carmen (Verona, Italië) Klassiek  

 Musical 2002 Saturday Night Fever   

 2002 The  Blues  Brothers  Genieten 

  2004 Hair  Emotioneel 

  2011 Let's Celebrate - Jeans 20 (dansmusical)   

  2012 The Little Mermaid (Musical) Utrecht   

   Pinocchio – Black Theater (Chrusim, Tsjechië)   

   Yellow Submarine - Black Theater (Praag, Tsjechië)  Prachtig 

   Faun – Black Theater (Praag, Tsjechië) Klassiek vs. modern Prachtig 

   Musical in Szeged, Hongarije Music-geschiedenis  

  2015 De Tweeling Nav boek Mooi decor 

  2016 Sky (Borsato) 3D-decor Idem  

4. Muziek Klas-

sieke 

muziek 

2003 Di Gojim - "Ergens…" - Klezmer   

 2009 25 jaar Hans Liberg   

  2009 Hudobne Leto - Konzert mit Opernarin en Opereten, 

Konzertsaal Trencianske Teplice 

Klassiek  

  2010 Musica Mundo met oa Divertido   

  2012 Week van de amateurkunst: filmverslag gemaakt van 

acht koren en twee orkesten 

  

  2014 Uitgast met: NEOS Brass (koperblazers, Mallet Collective 

Amsterdam (Canto Ostinato voor 2 vibrafoons en 2 

maribo's) Dulfer New Band (Jass) 

Klassiek vs. modern  

   In mijn jeugdjaren lange tijd klassiek orgelles gehad. Klassiek  

 Moder-

ne 

muziek 

heden-

2007 Aaltjesrock met oa Stormlord, Kutschurft, Necromortica Hardrock, metal  

 2008 Demia & Black Roses Metal, gothic  

 2009 Aaltjesrock met oa Crematory, Hysterica Hardrock, metal  

 2010 Baroeg Open Air, met oa: Riotgod, Sodom, Entombed, Hardrock, metal  
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daags Umbra Et Imago 

  2010 Ceremony of Opposites, Mondvolland, Black Roses Hardrock, metal  

  2010 Fairy Ball III (met Omnia) Keltisch  

  2010 Flavourland Hardrock, metal  

  2010 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Soulfly, 

Motorhead, Aerosmith 

Hardrock, metal Geweldig 

  2010 KISS on the rocks - Baroeg Hardrock  

  2010 LelystART met oa: Bertolf, Go Back to the ZOO, C-Mon & 

Kypski 

Top 40 pop  

  2010 Metal Battle Metal  

  2010 My Favorite Scar Hardrock  

  2010 Peter Pan Speedrock, Accelerators en Vine Yard Hardrock  

  2010 Revamp & Autumn Hardrock  

  2010 Stream of Passion & Ansoticca Hardrock, metal  

  2010 The Mad Trist  Stoner Rock  

  2011 Baroeg Open Air, met oa: Korpiklaani, The Gathering, 

Sinister, VanderBuyst 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Graspop Metal Meeting, met oa: Slipknot, Ozzy 

Osbourne, Judas Priest, Scorpions, Volbeat 

Hardrock, metal Geweldig 

  2011 Into the Forest - Baroeg, met oa: Myrkvar, Conorach, 

Encorion en Amorgen 

Folkmetal  

  2011 KISS otr - Baroeg Hardrock  

  2012 Baroeg Open Air, met oa: Unleashed, Kontrust, Peter 

Pan Speedrock, Karma to Burn, Do or Die, Furyon en 

Honky (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2012 Bevrijdingsfeest Overijssel: Normaal, Heideroosjes, enz. Top 40 pop  

  2012 Chimaire - Melkweg Metal Geweldig 

  2012 Friday the 13 - Plusminus, EvesFall - Estrado Hardrock  

  2012 Graspop Metal Meeting, met oa: Ozzy Osbourne, Limp 

Bizkit, Motorhead, Guns 'n' Roses 

Hardrock, metal Geweldig 

  2012 John Corabi (Motley Crue), Kiss otr en Andy in 

Oberhausen (met clip, kraam en interview) 

Hardrock * Bijzonder 

  2012 Kiss on the Rocks, Schiedam Hardrock  

  2012 Warmaster (clipverzoek), Bodyfarm, Sadistic Intent, 

Nailgun Massacre (Baroeg) 

Hardrock, metal  

  2012 Wolfstijd: Schraaptaal, Slechtvalk, Baldrs Dramar, 

Encorion, Conorach, Norh Gard, Adorned Brood, Wizard, 

Carach Angren 

Hardrock, metal  

  2013 Baroeg Open Air, met oa: Moonspell, Focus, Meteors, 

Hausmagger, Dead Head, Radio Moscow, The Charm The 

Fury (Clips en interviews) 

Hardrock, metal * Geweldig 

  2013 Celt-n-Folk VIII (Almere): Omnia, Seed, Jyoti Verhoeff Keltische folk  

  2013 Graspop Metal Meeting, met oa: Korn, Twisted Sister, 

Slipknot, Within Temptation, Iron Maiden 

Hardrock, metal Geweldig 
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  2013 Jericho Pie presenteert cd (Underground) Hardrock  

  2013 Portall (cd presentatie) Harderwijk Metal  

  2014 Baroeg Open Air, met oa: De Raggende Manne, Bolt 

Thrower 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Conorach met CD-presentatie in Bibelot (clip) Folk-metal * 

  2014 Graspop Metal Meeting, met oa: Black Sabbath, Volbeat, 

Limp Bizkit, Sabaton 

Hardrock, metal Geweldig 

  2014 Kiss Alive 1 - De Meester Hardrock  

  2014 MetalVision songfestival Metal  

  2014 Wolfstijd II in Bibelot (gefilmd en cartoons) Hardrock, metal * Bijzonder 

  2014 Wolfstijd in Bibelot (gefilmd en markt), met oa: Laster Hardrock, metal * Bijzonder 

  2015 Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, met oa: Caro Emerald, 

Birth of Joy 

Top 40 pop  

  2015 Fortarock, Nijmegen, met oa: Slipknot, Venom, Epica, 

Parkway Drive, Papa Roach 

Hardrock, metal Geweldig 

  2015 Graspop Metal Meeting, met oa: KISS, Marilyn Manson, 

Slash, Judas Priest, Slipknot, Korn, Alice Cooper, Five 

Finger Death Punch, Scorpions, Within Temptation, 

Motorhead 

Hardrock, metal Geweldig 

  2015 Devil You Know, Eskimo Callboy, Papa Roach en Five 

Finger Death Punch, HMH  

Metal Fenomenaal  

 Popu-

laire 

muziek 

2002 De Nieuwe Snaar - "De omloop der lage landen" Luistermuziek  

 2003 Slagerij van Kampen Slagwerk  

 2008 Reincarnatus-medival Rock (Agora) Keltisch  

  2009 European Roots (Theatertour) - Omnia Keltisch  

  2010 Drive Like Maria & Colossa & Jazzy en de Pattynama's Stoner rock  

  2011 Circle Percussion - "Down to Earth"   

  2011 Jol Pop, met oa: No Nuff, Clutz, The Up Popmuziek  

  2011 LelystART, met oa: Memphis Maniacs, Handsome Poets, 

Tim Knol 

Top 40 pop  

  2011 Stanley en de Menzo's   

  2012 Gruppo Sportivo (Underground) Top 40 pop Authentiek  

  2012 Undercover: The Beatles, The Doors, Bon Jovi Top 40 pop  

  2013 LelystART: Alain Clark, Beef en Van Velzen Top 40 pop  

  2013 LelystART: undercover: U2, Doe Maar, Bruce Springsteen Top 40 pop  

  2014 Artifest met oa: Brentsleng, MOO!, Jericho Pie, Night 

Flight to Rio 

Popmuziek  

  2014 Del Prado & Mr. John with assorted travelers (& Dear 

John & Jon Berks) POP 

Popmuziek  

  2014 Straatmuziekfeest (gefilmd) Luistermuziek * 

  2015 Straatmuziektheater, met oa: Trikosis, Van Piekeren Luistermuziek  

   Beatles - Yellow Submarine - Black Light Theatre - Praag Top 40 pop  

5. Film Film-

huis-

2010 We Shall Overcom - Cinekid-film Drama  
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film 

  2014 De Nieuwe Wildernis - Agora Natuur  

   Invasion of the Body Snatchers (1956) Science Fiction  

   Enkele films van Jacques Tati: Les Vancances des 

Monsieur Hulot, Playtime, Trafic. 

Komedie Heerlijk 

   Nagenoeg alle films van Marlon Brando (A streetcar 

named Desire, On the Waterfront, The Godfather, The 

wild one, Apocalypse Now, enz.) 

Actie  

   Hair Musical Emotioneel 

   Jesus Christ Superstart Musical Prachtig 

   Rockopera Tommy Musical (Rockopera) Prachtig 

   Dogville (Krijtlijnen decor, 2003) Drama  

   Thema-weken waarin films worden getoond binnen een 

bepaald thema. Zoals: Science Fiction. 

Science Fiction  

  2015 “App” (NL-film) 2013 – Regisseur Bobby Hoekstra  Adventure / Horror Typisch NL. 

   De film Oldboy – 2013 van regisseur Spike Lee  Drama  Beklemmende 

wraakfilm 

  2016 David Bowie – Five Years (film) 2013 – Regisseur Francis 

Whately 

Muziekfilm Prachtige 

geschiedenis, 

heerlijke muziek 

   De film Catfish, 2010, regisseur Henry Joost Drama Gefilmd met 

handycam; 

bijzonder 

verhaal 

   De film Abandoned, 2010, regisseur Michael Feifer Thriller Beklemmend 

   Queen – Night in Bohemia (Kerstavond 1975) Muziekfilm Heerlijke muziek  

   Flawless – 2007 – Michael Caine, Demi Moore Adventure Spannend en 

prima acteurs 

   Ober (2 gouden kalveren) – 2006 – Alex van Warmerdam Humor, Drama Mega goed en 

humoristisch !!! 

6. 

Literatuur 

Poëzie 2010 Kwatrijnen & Joris van Casteren (schrijver) en Mustafa 

Stitou (dichter) - Expo 

 * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Erika De Stercke  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Joke Wolthuis  * 

  2010 Schilderij bij Kwatrijn (Prijs): Petanak  * 

  2010 Sunsation in Observatorium Robert Morris (muziek en 

gedichten) 

  

  2014 Poëzieweek - voordrachten  * 

   Mijn HAVO-lijst bestond hoofdzakelijk uit gedichten, waaronder:  

Remco Campert en Willem van Malsen – Op reis (1974) 

Lucebert – En het schrikbeeld van de lachende mens (1977) 

Jan v.Hout – Onrijmrich vreuchden; Lied der stadt Leyden (17e eeuw) 

Anthoni C.W. Staring – Gedichten van A.C.W. Staring (1955) 

Petrus A. de Genestet – Gedichten van P.A>.de Genestet (1955) 
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De schoolmeester – Gedichten van de schoolmeester (1859) 

Willem Elsschot – Verzen (1934) 

(Meer staat er bij Proza, hieronder.) 

 Proza 2012 Remco Campert (mijn reclame)  * 

   Campert & Mulder – Voorlezen uit eigen werk  Genoten 

   Voor HAVO-lijst: 

Henric van Veldeke – 25 Minneliederen (1200) 

Lanceloet en het hert met de witte voet (Middeleeuwen) 

Lanceloet van Denemarken (1350) 

Karel ende Elegast (1500) 

Dirck Volckertszoon Coornhert – Het 5eboeck Odyseae Homeri(1575) 

P.Langendijk – De wiskunstenaar of ‘t gevluchte juffertje (18e eeuw) 

Cornelis Paradijs – Grassprietjes (1905) 

Herman Gorter – De dag gaat open als een gouden roos (rond 1900) 

Jacques Perk – Gedichten (1962) 

Jan-Jacob Slauerhoff – Het eind van het lied (1930) 

Gerard Walschap – Tor (1939-1940) 

Hendrik Marsman – Voor de spiegel (1966) 

Godfried Bomans – Van de hak op de tak (1965) 

Cornelis Buddingh’ – Misbruik wordt gestraft (1967) 

Remko Kampurt – Tjeempie! Of Liesje in Luiletterland (1968) 

Bertus Aafjes – Een ladder tegen een wolk (1969) 

J. Bernlef – Sneeuw (1973) 

Simon Carmiggelt – Kleine avonturen aan de tap (1973) 

A.E. van Vogt – Future Glitter (1973) 

Charles Webb – The Graduate (1963) 

David Gerrold – The man who folded himself (2003) 

Georde Orwell – Animal Farm (1954) 

Jack Kerouac – Pic (1971) 

Patricia McGerr – Stranger with my face (1968) 

William Shakespeare – Othello (1603) 

Zorro – Doctor Death: 12 must die (1935) 

W. Bilderdijk – Een opmerkelijke luchtreis (1813) 

R. Blijstra – Metamorfose (1968) 

F. Bordewijk – Blokken, Knorrende beesten & Bint (1977) 

B. van Learhoven – Inner Smog (1978) 

R. W. Machkelworth – Twee rivieren (1970) 

F. Thijssen – De echo van de bazuin (1974) 

K. Verkaik – Grapstad 

 

   Verder boeken van o.a. Campert, Wolkers, Rutgers van 

der Loeff, Rubenstein, Van't Reve, Aafjes, Heeresma, 

Koolhaas, Van Kooten, 't Hart, HP de Boer, Van Keulen, 

Bernlef, Den Doolaard, H. Meinkema en Van Eeden  

  

   Heel veel kinderboeken.    
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7. Anders, 

nl. 

 2009 Riddergevecht, vuurspuwers, vlammenslikkers, Trecin, 

Slowakije 

  

 2010 7e Midwinter Fair in Archeon   

  2010 Castlefest met oa: Omnia, Scrum, Coppelius, Faun   

  2010 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2010 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2010 Las Fuegas (registratie gemaakt - Dordrecht)  * 

  2011 Castlefest, met oa: Omnia, BerlinskiBeat, Vic Anselmo   

  2011 Cultureel debat (Kunst, cultuur en erfgoed)   

  2011 Kiss Expo - Eric Singer (registratie gemaakt – Enschede)  * 

  2012 Castlefest, met oa: Omnia, Corvus Corax, Vic Anselmo   

  2012 Gods and Pharoahs - Elf Fantasy Fair   

  2012 Jodendom - Een wereld vol verhalen - De Nieuwe Kerk 

Amsterdam 

  

  2012 Space Expo - Noordwijk   

  2013 Castlefest, met oa: Scrum, Rapalje, Pater Moeskroen, 

Faun, Berlinski Beat, Omnia 

  

  2013 Dwarves & Hobbits - Elf Fantasy Fair - Haarzuilens   

  2013 KRL Kunstwinkel   

  2013 Midwinter Fair in Archeon, met oa: Rapalje, Cesair, 

Pyrates!, Sowulo, The Royal Spuds, Rhovanion 

  

  2013 Wereldburgers' in NieuwLand (clip)   

  2014 Castlefest met oa: Ball Noir, Scarlet Stories, Rhovanion, 

Coppelius, The Dolmen, Folk Noir 

  

  2014 DinoPark Liberec   

  2014 Elfia - Elf Fantasy Fair   

  2014 IQ-Landa - Science Center Liberec   

  2014 Keltfest (Hollandse Biesbosch, Dordrecht)   

  2015 Game of Thrones - Elfa, Castle de Haar   

 

 


