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VOORWOORD 
FOREWORD

Graag wil ik u bedanken dat u ondanks de coronapandemie
ons museum komt bezoeken. Uw aanwezigheid is een 
enorme steun en wij doen er alles aan om uw bezoek zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. 

Wij zijn enorm trots om met de tentoonstelling Onder 
de huid: Het leven en werk van Claude Cahun als eerste 
in Nederland een overzicht te presenteren van fotograaf, 
activist en schrijver Claude Cahun (1874-1954). 
 

First of all, I would like to thank you for visiting our museum, 
despite the corona pandemic. Your presence is a great 
support to us and we are doing everything we can to make 
your visit as safe as possible. 

We are enormously proud that with the exhibition Under 
the skin: The life and work of Claude Cahun we are the first 
in the Netherlands to present an overview of the photo- 
grapher, activist and writer Claude Cahun (1874-1954). 

Hoewel haar werken meer dan 70 jaar oud zijn, zijn ze 
nog even actueel als destijds. Niet alleen in haar zoektocht 
naar identiteit, waarin zij zich afvraagt of wij authentiek 
onszelf zijn, of dat deze vooral vorm krijgt door maat-
schappelijke verwachtingen waaraan wij denken te moeten 
voldoen. Maar ook in haar opvattingen over seksuele 
geaardheid. Zij schreef hierover: “Schud de kaarten.
Mannelijk? Vrouwelijk? Dat hangt af van de situatie. 
Neuter is het enige gender dat bij mij past.”

Het werk van Cahun is onder andere een inspiratiebron 
voor de ambassadeurs van deze tentoonstelling: mode-
journalist, curator en activist Aynouk Tan, kunstenaar 
Airich en queer-activist Naomie Pieter. Schrijver en filosoof 
Simon(e) van Saarloos heeft voor dit magazine een artikel 
geschreven en geeft een onverwacht inzicht.  

Wethouder Marijn van Ballegooijen is enthousiast over 
de aandacht die het Cobra Museum geeft aan inclusie 
en diversiteit en vertelt daarover in een interview. 

Ook te zien, de tentoonstelling Ben Cobra van gast- 
conservator Aziz Bekkaoui. Het lef, de energie, de zoek-
tocht naar hoop en de drang tot maatschappelijke en 
artistieke vernieuwing van de Cobra-beweging verbond 
hij aan een breed uiteenlopende groep mensen. Door hen 
te koppelen aan Cobra-kunstwerken en te laten portret-
teren door Raymond van Zessen, wordt duidelijk dat de 
Cobra-kernwaarden nog springlevend zijn. 

Dankzij de genereuze bijdrage van het Kickstart Cultuur-
fonds kunnen wij iedere maandag extra open voor de 
kwetsbare doelgroep en in samenwerking met Participe 
Amstelland is het museum elke maand een ontmoetings-
plek om te praten met elkaar en de wijkcoach. Daarnaast 
presenteren wij een breed scala aan educatieprogramma’s 
en activiteiten.

Het zijn zware tijden, ook voor culturele instellingen. 
Door uw museumbezoek en deelname aan activiteiten 
steunt u ons al enorm. Het verheugt mij dat velen van u 
ons via (online) donaties hebben gesteund, waarvoor veel 
dank. Meer mogelijkheden om het museum te steunen 
vindt u in dit magazine.

Dankbaar zijn wij voor de generositeit van onze wel- 
doeners: Gemeente Amstelveen, BankGiro Loterij, Cobra 
Founders: BPD en Trebbe, Cobra Business Club, Vrienden 
& Donateurs en u als bezoeker.

Lillian Bóza
Directeur

©
 2020 Artistieke vorm

geving | Artistic design Aziz Bekkaoui, fotograaf | photographer Raym
ond van Zessen

Welkom!
Welcome!
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Although her works are over 70 years old, they are still 
relevant today. Not only in the way she questioned identity, 
constantly asking herself whether we are authentically 
ourselves, or whether it is predominantly shaped by social 
expectations. But also in her views on sexual orientation. 
She wrote: “Shuffle the cards. Masculine? Feminine? 
It depends on the situation. Neuter is the only gender 
that suits me.”

Cahun’s work is an inspiration to the ambassadors of this 
exhibition: fashion journalist, curator and activist Aynouk 
Tan, artist Airich and queer activist Naomie Pieter. Writer 
and philosopher Simon(e) van Saarloos wrote an article 
especially for this magazine and surprises us with an  
unexpected twist. 

In an interview, alderman for emancipation Marijn van 
Ballegooijen expresses his content to see the attention 
the Cobra Museum is paying to inclusion and diversity.

Also on show the exhibition Ben Cobra by guest curator 
Aziz Bekkaoui. He sees the same boldness, energy, pursuit 
of hope and desire for social and artistic renewal of the 
Cobra movement in a wide variety of people. By linking 
this group to Cobra artworks and having them portrayed 
by Raymond van Zessen, he shows that the core values 
of Cobra are still very much alive. 

Thanks to the generous contribution of Kickstart Cultuur-
fonds, we can open our doors every Monday for those who 
are more at risk now; and in cooperation with Participe 
Amstelland, the museum is a monthly meeting place to 
talk to each other and the community coach. Furthermore 
we present a wide range of activities and educational 
programmes.  
 
These are difficult times, also for cultural institutions. 
By visiting the museum, you already support us enor-
mously. I am delighted and grateful that many of you have 
supported us through (online) donations. You can read 
about various other ways to support us in this magazine.

We are grateful for the generosity of our benefactors: 
Gemeente Amstelveen, BankGiro Loterij, Cobra Founders: 
BPD and Trebbe, Cobra Business Club, Friends & Donators 
and you as our visitor.

Lillian Bóza
Director
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Op 8 november 2020 is het 25 jaar geleden dat het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst haar deuren opende voor 
het publiek. Precies 72 jaar eerder, op 8 november 1948, 
werd de Cobra-beweging opgericht. 

Vrijwel direct na de grote Cobra-tentoonstelling in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam eind 1988, kwamen cultuur- 
wethouder Piet van den Heuvel en kunstminnende zaken-
man Karel van Stuijvenberg een intentieverklaring overeen, 
waarbij Van Stuijvenbergs unieke Cobra-collectie zou 
worden ondergebracht in een nieuw te bouwen museum in 
Amstelveen. Oud-Rijksbouwmeester Wim Quist, die onder 
meer het Kröller-Muller museum maar ook de prestigieuze 
Zuidvleugel van het Rijksmuseum op zijn naam heeft staan, 
kreeg opdracht een ontwerp voor het museum te maken.

De afgelopen 25 jaar heeft het museum een imposante 
verzameling Cobra-kunst bijeengebracht, stuk voor stuk 
hoogtepunten van Cobra. Van schilderijen en tekeningen 
tot sculpturen, keramiek en origineel documentair mate-
riaal. De verzameling groeit nog steeds met aankopen, 
schenkingen en bruiklenen. 

De groep Cobra-kunstenaars en dichters afkomstig uit 
verschillende Europese landen vonden dat alles anders 
moest. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoor-
log wilden zij met hun kunst bijdragen aan een nieuwe, 
betere wereld. Zo onbevangen als kinderen probeerden 
zij hun artistieke scheppingsproces in te gaan, waarbij 
het experiment voorop stond. Hoewel de resultaten van 
Cobra’s experiment in eerste instantie door velen werden 
afgebrand, bleek het omarmen ervan juist een vruchtbare 
weg. De betrokken kunstenaars kregen al snel een bloei-
ende carrière en de beweging zelf maakt ondertussen een 
onlosmakelijk deel uit van de Europese kunstgeschiedenis.
 
Hoewel de vaak naïef aandoende voorstellingen van dieren, 
kinderen en hybride wezens duidelijk afkomstig zijn uit een 
ander tijdperk, streeft het Cobra Museum ernaar te laten 
zien dat de waarden achter de Cobra-beweging tijdloos 
zijn. Je vrij voelen om tegen bestaande conventies in te 
gaan, teneinde een betere wereld te scheppen voor iedereen, 
is anno 2020 niet minder relevant dan in 1948. Nog steeds 
hebben mensen last van verstikkende etiketten of onge-
lijke behandeling en heeft de mens baat bij verfrissende 
perspectieven en het ‘out-of-the-box denken om tot 
vernieuwing te komen.

On 8 November 2020, it will be 25 years since the Cobra 
Museum of Modern Art first opened its doors to the 
public. Exactly 72 years earlier, on the 8th of November 
1948, the Cobra movement was founded. 

Almost immediately after the major Cobra exhibition in 
the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1988, culture alderman 
Piet van den Heuvel and art-loving businessman Karel 
van Stuijvenberg agreed on a letter of intent to house Van 
Stuijvenberg’s unique Cobra collection in a newly build 
museum in Amstelveen. Former Government Architect 
Wim Quist, who is responsible for the Kröller-Muller 
Museum and also the prestigious South Wing of the 
Rijksmuseum, was commissioned to design the museum.

Over the past 25 years, the museum has assembled an 
impressive collection of Cobra art. The artworks, all high-
lights of Cobra, are executed in various techniques, from 
paintings and drawings to sculptures, ceramics and  
original documentary material. The collection is still 
growing, with purchases, donations and long-term loans.

The Cobra group of young artists and poets from various 
European countries believed that everything had to be 
done differently. After the horrors of the Second World 
War they wanted, with their art, to contribute to a new and 
better world. They tried to go into their artistic creation 
process as open-mindedly as a child, always ready to 
experiment. Even though the results of Cobra’s experiment 
were initially loathed by many, embracing it turned out 
to be a successful path for the artists involved. Most of 
them had a flourishing career, and the movement itself 
has become an integral part of European art history.
 
Although the often naive depictions of animals, children 
and hybrid creatures clearly come from a different era, 
the Cobra Museum strives to show that the values behind 
the Cobra movement are timeless. Feeling free enough 
to challenge existing conventions in order to create a 
better world for all is no less relevant in 2020 than it was 
in 1948. People are still subjected to constricting labels 
or unequal treatment, and societies still need refreshing 
perspectives and ‘out-of-the-box’ thinking to be renewed.

KWART EEUW 
COBRA MUSEUM
Quarter of a century Cobra Museum

De Cobra-kunstenaars vormen naast het hart ook het 
fundament van dit museum. Diep in de grond bevindt 
zich misschien wel het meest bijzondere kunstwerk uit 
de collectie: een beschilderde heipaal. Op 9 december 
1993 werd deze paal door 10 Cobra-kunstenaars van hun 
handtekening en kleurige boodschap voorzien.

The Cobra artists, besides the heart, literally form the 
foundation of this museum. Deep in the ground, perhaps 
the most special artwork in the collection: is a painted 
pile. On December 9, 1993, 10 Cobra artists painted this 
pile with their signature and a colourful message. 

COBRA MUSEUM 25 JAAR
25 YEARS 
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ESSAY

Claude Cahun was zijn tijd niet vooruit.  
Dat betekent niet dat hen niet bijzonder 
was. Maar het idee dat Cahun haar tijd 
(1894-1954) ontsteeg, omdat ze eigenwijs 
en radicaal aan genderhokjes tornde en 
een homo liefdesleven leidde, verbloemt 
het feit dat ze nu (2020) om precies 
dezelfde redenen vooruitstrevend zou 
worden genoemd. 

Je hoort het vaak: ‘ze wisten destijds niet beter’ of  ‘zo 
dacht men er toen over’. Met zulke verzuchtingen wordt 
de radicaliteit van een kunstenaar als Cahun bevestigd: 
hen was een uitzondering, ongelooflijk dat zulk gender-
spel toen al bestond! Hoe oprecht die verbazing ook is, 
Cahun’s moed wordt daardoor te veel in de context van 
een specifieke tijd geplaatst. Het is logisch om zo naar tijd 
te kijken, want dit is precies hoe we tijd leren beleven: als 
een stijgende lijn, waarbij verleden, heden en toekomst te 
onderscheiden zijn. Een samenleving wordt vanzelf steeds 
minder conservatief, is het idee. Denk bijvoorbeeld aan de 
wijze waarop staatssecretaris Halbe Zijlstra op nationale 
televisie verkondigde dat de karikatuur Piet onvermijdelijk 
zou veranderen, maar dat dit niet te vlug kan worden 
afgedwongen. Jonge mensen zijn radicaal, oude mensen 
haten verandering. Zo is er constante vernieuwing. Maar 
dat ideaal van vernieuwing, wist ook een boel uit: queer en 
transgender personen zijn er namelijk altijd al, en overal. 
Op veel plekken in de wereld bestonden en bestaan 
mensen voorbij het binaire man en vrouw, zoals ‘third 
gender’ of ‘two-spirit’ – en dit zijn slechts enkele termen 
die in het Engels bekend zijn. Koloniale onderdrukking 
heeft veel van deze genderuitingen gewist en vernietigd 
door een wettelijk verbod op homoseksualiteit en travestie.  

De kwetsbaarheid van een lhbtq-leven wordt niet bepaald 
door het lhbtq-zijn, maar door de drukkende, dominante 
heteroseksualiteit die maatschappelijk zo opgelegd is dat het 
geen ideologie lijkt, maar een ‘natuurlijke’ samenlevingsvorm. 

Om heteroseksualiteit en gender binariteit – een wereld 
opgedeeld in man en vrouw – voort te laten bestaan als 
meest normale vorm, moet het enigszins progressief 
verschijnen: het moet iets zijn waar mensen zich vanuit 
zogenaamde achterstelling naartoe kunnen ontwikkelen. 
Door een stijgende lijn te schetsen van toenemende vrij-
heid, met steeds een beetje meer ruimte voor fluïditeit, 
experiment en genderqueer-expressie, hoeft de norm 
niet wezenlijk te worden aangetast. 

Claude Cahun was not ahead of his time. 
That does not mean that they were not 
special. But the idea that Cahun was 
ahead of her time (1894-1954), because 
she stubbornly and radically questioned 
the way gender was pigeonholed and led a 
gay love life, obscures the fact that today 
(2020) she would be called progressive for 
exactly the same reasons.  

You often hear people say: ‘they didn’t know any better at 
the time’ or ‘that’s how they thought about it back then’. 
Such musings confirm the radicality of an artist like Cahun: 
they were an exception, unbelievable that such gender play 
already existed then! However sincere that amazement may 
be, it places Cahun’s courage too much in the context of 
a specific time. It makes sense to look at time in this way, 
because this is precisely how we learn to experience time: 
as an upward trend, in which past, present and future can 
be distinguished. The idea is that a society will automatically 
become less and less conservative. Think, for example, of 
the way in which State Secretary Halbe Zijlstra proclaimed 
on national television that the caricature of Zwarte Piet 
(‘Black Pete’) would inevitably change, but that this could 
not be enforced too quickly. Young people are radical, old 
people hate change. Hence society constantly progresses. 
But that ideal of modernisation also erases a lot: queer and 
transgender people have always been there, and every-
where. In many places in the world people were living and 
continue to live beyond the binary man and woman, such 
as ‘third gender’ or ‘two-spirit’ – and these are just a few of 
the terms known in English. Colonial oppression has erased 
and eradicated many of these gender expressions through 
a legal ban on homosexuality and crossdressing.  

The vulnerability of an LGBTQ life is not determined by being 
LGBTQ, but by the oppressive, dominant hetero-sexuality 
that is socially imposed in such a way that it does not 
appear to be an ideology, but a ‘natural’ type of society. 

In order for heterosexuality and gender binarity – a world 
divided into men and women – to continue to exist as 
the most normal form, it has to appear to be somewhat 
progressive: it has to be something towards which people 
can develop from a so-called backward position. By 
sketching an upward trend of increasing freedom, with a 
little more room for fluidity, experimentation and gender 
expression, the norm does not need to be substantially 
altered. The particularisation of people like Claude Cahun 
and partner Marcel Moore is part of this: it has to seem 
as if Cahun was an exception in her own time, because 
that time has to be understood as more homophobic and 
conservative than it is now. The present benefits from that. Claude Cahun | 1917

Claude Cahun met gevlochten pony
Claude Cahun with plaited fringe
Met dank aan | Courtesy of Jersey Heritage Collections

Claude Cahun was not thát special
Door | By Simon(e) van Saarloos
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De verbijzondering van personen als Claude Cahun en 
geliefde Marcel Moore hoort daarbij: het moet lijken alsof 
Cahun een uitzondering was in haar eigen tijd, omdat die 
tijd moet worden verstaan als homofober en conserva- 
tiever dan nu. Het nu heeft daar baat bij. 

Op Instagram zag ik onlangs een foto van kunstenaar Kamil 
Oshundara met een trui waarop stond: ‘Fuck Your Racist 
Grandma’. Deze leus bevestigd het idee dat je oma natuur-
lijkerwijs een beetje racistisch is – dat hoort nu eenmaal 
bij haar tijd. Racisme wordt daarmee in het verleden 
geplaatst, waardoor het heden vrijuit gaat. Het creëert het 
idee dat er nu niet veel hoeft te worden gedaan, omdat we 
vanzelf naar een minder racistische samenleving bewegen. 
Dat is niet waar. En met gender en lhbtq-leven geldt 
hetzelfde: we worden niet langzaam maar zeker vrij en 
meervoudig. Cahun stond niet boven haar tijd. We waren 
er in iedere tijd. Net zo goed als antiracisme, activisme en 
verzet ook altijd al bestonden – ook in tijden die wij nu als 
algemeen ongelijkwaardig en oneerlijk bestempelen. 

Uit het zicht
Ga ik naar Cahun op zoek, dan ontmoet ik steeds de vraag: 
wie was Cahun? Ook wordt bevraagd welke voornaam-
woorden Cahun zou gebruiken: hen of zij? De vraag is fijn, 
maar zodra er wordt geprobeerd om een daadwerkelijk 
antwoord vast te leggen, wordt het algauw problematisch. 
Het ontleden van een persoon, het streven om de identi-
teit te begrijpen, komt namelijk voort uit hetzelfde binaire 
denken dat gender in twee strikte categorieën splijt. 
Binariteit leidt tot duidelijkheid en helderheid. Dat hokjes 
denken, wordt vaak als noodzakelijk gezien: wij mensen 
zouden dat nodig hebben. Daarmee wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat deze ordening van de wereld een kennis-
systeem is. Een waarheid, niet De Waarheid. 

On Instagram I recently saw a photo by artist Kamil 
Oshundara with a jumper that said: ‘Fuck Your Racist 
Grandma’. This slogan reconfirms the idea that it is only 
natural that your grandmother is a bit racist – that’s 
just part of her time. Racism is thus placed in the past, 
leaving the present unchallenged. It creates the idea 
that we do not need to do much now, because we are 
automatically progressing towards a less racist society. 
But we aren’t. And the same goes for gender and LGBTQ 
life: we are not gradually becoming free and pluriform. 
Cahun was not above her time. We were always here. 
Just as anti-racism, activism and resistance have always 
existed – even in times that we now describe as gene-
rally unequal and unjust. 

Out of sight
When I try to research Cahun, I always encounter the 
question: who was Cahun? The question of which pron-
ouns Cahun would use also comes up: they or her? It’s 
nice that the question is asked, but as soon as an attempt 
is made to establish an actual answer, things tend to 
become problematic. Indeed, analysing a person, striving 
to understand their identity, stems from the same binary 
thinking that divides gender into two strict categories. 
Binarity leads to clarity. This pigeonholing is often seen as 
something we humans would need. But it ignores the fact 
that this ordering of the world is a knowledge system. 
A truth, not The Truth. 

Unfortunately, this binary thinking is also manifested in 
modern neurological research, in which the brains of trans-
gender and gay people are studied. Analysing their hormonal 
structure would provide an unambiguous answer to the 
question: why are they like this? The scientists in question 
have good intentions, many of them want the existence 
of LGBTQs to be accepted, even though they ignore many 
genders and sexual expressions because they can only look 
for known boxes in the brain. 

The search for a biological origin of queer behaviour is ulti-
mately not emancipatory; on the contrary, it is restrictive: 
we learn that about ten per cent of the population is LGBTQ. 
That protects the other ninety per cent . Those who are, are. 
Those who are not, do not have to be afraid to suddenly 
become so.

What the scientists forget is that most life, the most 
exuberant queer life, takes place unseen, outside the lens 
of the microscope, outside the language that sounds like 
a diagnosis. Queer language is constantly evolving. This 
constant change is not intended to get closer to the heart 
of the matter. An intramural vocabulary is not meant to be 
understood by the majority. Language is not honed in order 
to sound comprehensible, but rather to avoid the clutches 
of the norm. Language does not only evolve to make things 
visible. New terms and references are also being used to 
stay out of sight, to keep to ourselves. 

For me, Cahun’s photographs do not speak as proof of queer 
existence in the past or as a representation of an innate ten 
per cent, but as an example of what is possible and what 
might yet be to come. 

Cahun and Marcel Moore’s parents married each other and 
so Moore and Cahun officially became sisters. This was 
quite convenient for Cahun and Moore. This way, it was 
perfectly normal for them to travel together and take care 
of each other. From the perspective of the current cult of 
visibility, in which LGBTQ people have to ‘come out’, they 
kept their love hidden. But hide-and-seek is also an exercise 
in resistance. During the Second World War, Cahun and 
Moore disguised themselves to infiltrate military rallies. They 
put critical, self-created collage poems in the pockets of 
German soldiers. 

Cahun proclaimed to sometimes move in a masculine way 
and sometimes in a feminine way, depending on the circum-
stances. Queer is reactive in that sense. It is not an identity, 
but an expression of protest. Then and now. Cahun was not 
queer despite the time in which Cahun lived or outside it. 
Cahun and Moore were exactly as queer as their time requi-
red them to be.  

Helaas wordt dit binaire denken ook vertolkt in modern 
neurologisch onderzoek, waarbij de hersenen van trans- 
gender personen en homo’s onder de loep worden 
genomen. Het ontleden van hun hormonale structuur 
zou een eenduidig antwoord moeten bieden op de vraag: 
waarom zijn zij zo? De wetenschappers in kwestie hebben 
goede bedoelingen, velen van hen willen dat het bestaan 
van lhbtq-ers wordt geaccepteerd, ook al gaan zij voorbij 
aan alle tussenvormen van genders en seksuele expressie 
doordat ze alleen naar bekende hokjes in de hersenen 
kunnen zoeken. 

De zoektocht naar een biologische oorsprong van queer- 
gedrag is uiteindelijk niet emancipatoir, het beperkt juist: 
we leren dat ongeveer tien procent van de bevolking lhbtq 
is. Dat stelt de overige negentig procent veilig. Wie het is, 
is het. Wie het niet is, hoeft ook niet te vrezen dat je het 
plotseling krijgt.

Wat de wetenschappers vergeten, is dat het meeste leven, 
het meest uitbundige queer-leven, onzichtbaar plaats-
vindt, buiten het oog van de microscoop, buiten de taal 
die als een diagnose klinkt. Queer-taal is voortdurend in 
ontwikkeling. Die constante verandering is niet bedoeld om 
dichterbij de kern te komen. Een eigen vocabulaire is niet 
bedoeld om te worden begrepen door de meerderheid. Taal 
wordt niet aangescherpt om begrijpelijk te klinken, maar 
juist om de grip van de norm te vermijden. Taal ontwikkelt 
zich niet alleen om dingen zichtbaar te maken. Nieuwe 
termen en verwijzingen worden ook ingezet om uit het 
zicht, onderling, te blijven. 

Voor mij spreken de foto’s van Cahun niet als een bewijs 
van queer-bestaan in het verleden of als representatie van 
een aangeboren tien procent, maar als een voorbeeld van 
wat mogelijk is en nog kan komen. 
 
De ouders van Cahun en Marcel Moore trouwden met 
elkaar en zo werden Moore en Cahun officieel zussen. Voor 
Cahun en Moore was dat wel handig. Zo was het volstrekt 
normaal dat ze samen reisden en voor elkaar zorgden. 
Vanuit de huidige zichtbaarheidscultus bezien, waarbij 
lhbtq-ers ‘uit de kast’ moeten, leefden ze hun liefde 
verstopt. Maar verstoppertje is ook een oefening in verzet. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verkleedden Cahun en 
Moore zich om militaire bijeenkomsten binnen te dringen. 
Ze stopten kritische, zelfgemaakte collage-gedichten in de 
zakken van Duitse soldaten. 

Cahun zelf gaf aan soms mannelijk, soms vrouwelijk te 
bewegen, afhankelijk van de omstandigheden. Queer is 
in die zin reactief. Het is geen identiteit, maar een uiting 
van protest. Toen en nu. Cahun was niet queer ondanks of 
buiten de tijd waarin Cahun leefde. Cahun en Moore waren 
precies zo queer als hun tijd dat nodig had.  

Claude Cahun & Marcel Moore | 1932

Claude Cahun in kast
Claude Cahun in cupboard

Met dank aan | Courtesy of Jersey Heritage Collections

ESSAY

Simon(e) van Saarloos is filosoof en schrijver van de 
boeken Herdenken herdacht, Enz. Het Wildersproces, 
De vrouw die en Het monogame drama (in het Engels 
verkrijgbaar als ‘Playing Monogamy’). 

Simon(e) van Saarloos is a philosopher and writer 
of the books ‘Herdenken herdacht’, ‘Enz. Het 
Wildersproces’, ‘De vrouw die’ and ‘Het monogame 
drama’ (available in English as Playing Monogamy). 
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Claude Cahun | 1932

Le Père (De vader | The Father)
Met dank aan | Courtesy of MET NY, Gilman Collection, Purchase, Anonymous Gifts, 2005 (2005.100.638). 
© 2020 Image copyright The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence

Claude Cahun maakte begin jaren 
dertig een assemblage van allerlei 
objecten op het strand en gaf het 
de titel Le Père (De vader). Veren, 
schelpen, stukjes hout en iets dat 
een kleine houten lepel lijkt te zijn, 
zijn zo geplaatst dat ze een menselijk 
lichaam vormen. De snee in het zand, 
die zich direct tussen de benen van 
de figuur bevindt, en de uitstekende 
stok op de plek van de navel roepen 
vragen over sekse op. Is ‘de vader’ 
vastgepind in het zand of staat de 
stok voor zijn geslachtsdeel? En wat 
betekent dan de snee in het zand? 
Is de vader mannelijk, vrouwelijk, 
allebei of geen van beide?

Claude Cahun made an assemblage 
of all kinds of objects on the beach 
in the early 1930s and gave it the title 
Le Père (The Father). Feathers, shells, 
pieces of wood and something that 
appears to be a small wooden spoon 
were arranged in such a way that they 
resemble a human body. The line in 
the sand, which is directly between 
the legs of the figure, and the stick 
protruding from the navel raise 
questions about gender. Is ‘the father’ 
pinned down in the sand or does the 
stick represent his genitals? And if so, 
what does the line in the sand stand 
for? Is the father male, female, both 
or neither?

Claude Cahun & Marcel Moore | ca. 1928

Claude Cahun op een quilt | on a quilt
Met dank aan | Courtesy of Jersey Heritage Collections

Op deze foto zien we Claude Cahun 
zittend op een quilt die als een 
decorstuk achter haar doorloopt. Ze 
is volledig naakt, op het vogelachtige 
masker na, dat geen openingen blijkt te 
hebben en dus als blinddoek fungeert. 
Met haar lichaamsdelen bedekt ze de 
geslachtskenmerken van haar lichaam. 
Haar geschoren hoofd en gemaskerde 
gezicht dragen bij aan het gevoel dat 
dit beeld bedoeld is om het geslacht 
aan het zicht te onttrekken. Wilde ze 
ons misschien duidelijk maken dat 
het niet de uiterlijke kenmerken zijn 
die ertoe doen, maar juist hoe je je van 
binnen voelt en waarmee je jezelf iden-
tificeert, man, vrouw of iets anders?

In this photograph we see Claude 
Cahun sitting on a quilt that extends 
behind her like a décor piece. She is 
completely naked, except for the bird-
like mask, which turns out to have no 
openings and thus acts as a blindfold. 
She covers the sexual characteristics 
of her body. Her shaven head and 
masked face contribute to the feeling 
that this image is intended to conceal 
gender and the expectations that it 
entails. Perhaps she wanted to make 
it clear to us that appearances do not 
define us, but how we feel inside?

Door | By Julia Steenhuisen

Claude Cahun & Marcel Moore | 1915

Claude Cahun met | with ‘L’image de la Femme’
Met dank aan | Courtesy of Jersey Heritage Collections

Op deze foto leest Claude Cahun op 
21-jarige leeftijd een boek, maar onder 
het opengeslagen boek ligt een ander 
boek. De titel hiervan is duidelijk zicht-
baar: L’image de la femme van Armand 
Dayot, 1899 (Het beeld van de vrouw). 
Vermoedelijk legde Cahun dit boek 
bewust zo neer voor de foto. Hierdoor 
lijkt het alsof ze zich inleest in hoe 
vrouw te zijn en leert welk gedrag 
daarbij hoort. Dit is de eerste foto van 
een reeks waarop ze lijkt te willen 
zeggen dat een genderrol, bijvoorbeeld 
het vrouw-zijn, niet is aangeboren 
maar gedeeltelijk het gevolg is van 
aangeleerd gedrag, ingegeven door 
de maatschappij.

In this photograph Cahun, 21 at the 
time, is reading, but there is another 
book underneath the opened book. 
The title is clearly visible: L’image 
de la femme by Armand Dayot, 1899 
(Beautiful women in art). Presuma-
bly Cahun placed this book there 
on purpose. This makes it seem as 
if she is reading up on how to be a 
woman, and learning what behaviour 
is and is not part of that. This is the 
first photograph of many in which 
she seems to say that a gender 
role, womanhood for example, is 
not innate but is partly the result 
of learned behaviour, dictated by 
society.

TENTOONSTELLING
EXHIBITION

Claude Cahun in the spotlight
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De tentoonstelling Ben Cobra is samengesteld 
door Aziz Bekkaoui, een gerenommeerd 
modevormgever, kunstenaar en gastcurator 
die onder andere eerder in het Cobra Museum 
de couture collectie Paris Moi presenteerde, 
de modeprijs in Hyères won en in het voor- 
programma van Paco Rabanne stond. 

Ben Cobra bevat zevenentwintig kunstwerken uit de 
collectie van het Cobra Museum, met daarbij portretfoto’s 
waarop telkens een persoon met het kunstwerk te zien 
is. Begeleidende teksten verwoorden het verband dat 
Bekkaoui ziet tussen de Cobra-beweging en de door hem 
gekozen personen, waaronder schrijver Arnon Grunberg,  
Ilias Admi, kinderburgemeester van Amsterdam en Hedy 
d’Ancona, voormalig Minister voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur. Hij wil hiermee laten zien dat de waarden die 
aan Cobra ten grondslag lagen ook vandaag de dag nog van 
belang en actueel zijn. Uit eerste reacties van bezoekers 
blijkt deze opzet verrassend goed te werken: de kunst- 
werken die zij al goed meenden te kennen, komen door 
deze opzet in een ander licht te staan. 

Wat waren die ‘Cobra-waarden’ eigenlijk? Bekkaoui heeft 
in ieder geval een belangrijke waarde gefilterd uit de 
manier waarop de Cobra-kunstenaars omgingen met hun 
onderlinge verschillen. De groep bestond namelijk uit zeer 
uiteenlopende individuen die het lang niet altijd met elkaar 
eens waren. Hoewel er veel gediscussieerd werd – in een 
mengeling van talen – werd er niet zozeer gestreefd naar 
het zo klein mogelijk maken van de onderlinge verschillen, 
maar was daar juist ruimte voor. Zo zou iedereen het beste 
van zichzelf kunnen geven, was de gedachte. Bekkaoui’s 
keuze om zich te laten portretteren met ‘De Toren van 

The exhibition Ben Cobra is curated by Aziz 
Bekkaoui, a renowned fashion designer, artist 
and guest curator, who previously presented 
the couture collection Paris Moi in the Cobra 
Museum, who won the fashion prize in Hyères 
and was the opening act for Paco Rabanne.

Ben Cobra contains twenty-seven works of art from the 
Cobra Museum collection, together with portraits showing 
a person with the artwork. Accompanying texts express the 
connection Bekkaoui sees between the Cobra movement 
and the people he has chosen, including writer Arnon 
Grunberg; Ilias Admi, children’s mayor of Amsterdam; and 
Hedy d’Ancona, former Minister of Welfare, Health and 
Culture. He wants to show that the values that underpinned 
Cobra are still relevant and contemporary today. Initial 
reactions from visitors show that this set-up works sur-
prisingly well: it puts the works of art that they thought 
they already knew well into a different light. 

But what were those ‘Cobra values’ actually? Bekkaoui 
has certainly filtered out an important value from the way 
in which the Cobra artists dealt with their differences. 
Because the group was made up of very diverse individuals 
who did not always agree with each other. Although there 
was a great deal of discussion – in a mixture of languages 
– the aim was not so much to minimise the differences, 
but rather to make room for them. The idea was that 
this would enable everyone to do what they did best. 

Bekkaoui’s choice to be portrayed with ‘The Tower 
of Babel’, a sculpture by Shinkichi Tajiri, may symbolise 
the pursuit of mutual understanding, based on the 
acceptance of the fact that we are all different from 
each other. The portrait marks the start of the exhibition. 
The Tower of Babel is a biblical theme that refers to the 
moment when God chastened people for their pride by 
taking away their common language. From then on, they 
had to come to an agreement while literally speaking a 
different language. Tajiri’s sculpture marks the end of the 
exhibition, together with a photograph of opera singer 
Clarence Macfadden, who believes singing has the power 
to transcend confusion of speech. 

Perhaps the most striking thing about the Cobra movement 
was how the artists went against the grain of the existing 
order. They strived for absolute freedom of thought and 
action. Their often colourful and childlike art was a slap in 
the face of the establishment, and this was how Cobra was 
initially received. This too proved to be an important start-
ing point for Bekkaoui. 

Babel’, een sculptuur van Shinkichi Tajiri, staat misschien 
wel symbool voor het streven naar wederzijds begrip, 
vanuit de acceptatie dat wij onderling allemaal anders zijn. 
Het portret markeert het begin van de tentoonstelling. 
De toren van Babel is een Bijbels thema dat verwijst naar 
het moment dat God de hoogmoed van de mensen straft 
door hun gezamenlijke taal af te nemen. Vanaf dat moment 
moeten zij het met elkaar eens worden terwijl ze letterlijk 
een andere taal spreken. De sculptuur van Tajiri markeert 
het einde van de tentoonstelling, samen met een foto 
van operazanger Clarence Macfadden, voor wie zang het 
vermogen heeft om spraakverwarring te overstijgen. 

Het opvallendst aan de Cobra-beweging was misschien 
wel dat de kunstenaars tegen de bestaande orde ingingen. 
Zij streefden naar absolute vrijheid in denken en doen. 
Hun vaak kleurrijke en kinderlijk aandoende kunst was 
een schop tegen de schenen van het establishment, en 
zo werd Cobra in eerste instantie ook ontvangen. Ook dit 
is een belangrijk uitgangspunt voor Bekkaoui gebleken. 

TENTOONSTELLING
EXHIBITION

Door | By Hilde de Bruijn

The Making of

Voelt u na het bezoek aan de 
tentoonstelling de Cobra-geest 
in uzelf, dan kunt u het nieuwe 
Cobra-manifest, geschreven 
door Aziz Bekkaoui en Arnon 
Grunberg, ondertekenen.

If the exhibition made you feel 
the Cobra spirit within yourself, 
you can sign the new Cobra 
Manifesto, written by Aziz 
Bekkaoui and Arnon Grunberg.
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The Pedro Slim Collection

CLANDESTINE
De personen die Bekkaoui liet vastleggen door fotograaf 
Raymond van Zessen, vaak voorzien van zelfontworpen 
kledingstukken, zijn het best te omschrijven als grens-
verleggend, non-conformistisch, kleurrijk en soms ook 
tegendraads. Het merendeel van deze bijzondere mensen 
zijn persoonlijke bekenden van Bekkaoui. Tijdens zijn 
bezoeken aan het museumdepot heeft hij met een scherp 
oog gekeken naar hoe hij hen zou kunnen koppelen aan 
een van de kunstwerken. 

Als je goed kijkt, zie je met regelmaat opvallende parallellen, 
of visuele echo’s die bovendien soms getuigen van een zeker 

The people that Bekkaoui had photographer Raymond van 
Zessen portray, often with personally designed garments, 
can best be described as ground-breaking, non-conformist, 
colourful and sometimes also contrary. Most of these re-
markable people are personal acquaintances of Bekkaoui. 
During his visits to the museum depot, he looked with a 
keen eye to see how he could link each of them to one 
of the artworks. 

If you look closely, you will frequently notice striking 
parallels, or visual echoes which, moreover, sometimes 
have a certain humour to them.

TENTOONSTELLING
EXHIBITION

D
iane Arbus, G

irl sitting on her bed w
ith shirt off

, 1986 
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Frida Kahlo: de beroemdste vrouwelijke kunstenaar 
Zonder enige twijfel is Frida Kahlo (Mexico 1907 - Mexico 
1954) op dit moment de beroemdste vrouwelijke kunstenaar 
in de wereld. Dat was niet zo tijdens haar leven. Hoewel 
haar werk werd tentoongesteld en zij ook erkenning kreeg 
in Mexico zelf, New York en Parijs. Het is vooral aan de femi-
nistische kunstgeschiedschrijving te danken dat sinds de 
jaren ’70 van de vorige eeuw haar leven en werk in het licht 
kwamen te staan. Sinds het begin van de 21ste eeuw zijn 
haar naam en oeuvre door succesvolle tentoonstellingen, 
publicaties en films wereldwijd bekend geworden.

Kahlo was een van de dochters van een naar Mexico geëmi-
greerde Duitse fotograaf en een Mexicaanse moeder. Ze 
volgde als jonge vrouw kunstonderwijs, maar werd in 1925 
op achttienjarige leeftijd ernstig gewond in een trolley-
busongeluk. De lichamelijke schade van dit ongeval zou haar 
voor de rest van haar leven achtervolgen. In 1929 trouwde 
zij met een van de beroemdste Mexicaanse schilders, de 
muralist Diego Rivera. Zij leefden in - wat nu genoemd zou 
worden - een ‘open huwelijk’. Beiden hadden buitenechte-
lijke relaties, zij zowel met mannen als vrouwen. De relatie 
tussen Kahlo en Rivera was hecht en zij vonden elkaar, 
naast wederzijdse bewondering voor elkaars artistieke 
kwaliteiten, op vele terreinen: het communisme, de soci-
alistische idealen van de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) 
en de geboorte van een nationale Mexicaanse identiteit 
met passie voor de Mexicaanse culturen en geschiedenis 
vóór de Spaanse kolonisatie van het immense land in 1521. 
Rivera vond als eerste haar werk buitengewoon origineel en 
getalenteerd en Kahlo was op haar beurt overtuigd van de 

Frida Kahlo: the most famous female artist
Without any doubt, Frida Kahlo (Mexico 1907 - Mexico 
1954) nowadays is the most famous female artist in the 
world. That was not the case during her lifetime, although 
her work was exhibited and she gained recognition in 
Mexico itself, New York and Paris. It is mainly due to femi-
nist art historiography that since the 1970s her life and 
work were highlighted. Since the beginning of the 21st 
century, her name and oeuvre became known worldwide 
through successful exhibitions, publications and films.

Kahlo was one of the daughters of a German photographer 
who immigrated to Mexico and a Mexican mother. She 
was educated in art as a young woman, but at the age of 
eighteen she was seriously injured in a trolleybus accident 
in 1925. The physical damage from this accident would 
haunt her for the rest of her life. In 1929 she married one 
of the most famous Mexican painters, the Muralist Diego 
Rivera. They lived in what now would be called an “open 
marriage” and had extramarital relationships, Kahlo with 
both men and women. The bond between Kahlo and Rivera 
was close and they found each other, in addition to mutual 
admiration for each other’s artistic qualities, in many 
areas: Communism, the Socialist ideals of the Mexican 
Revolution (1910-1917) and the birth of a national Mexican 
identity with passion for Mexican cultures and history 
before the Spanish colonization of the immense country in 
1521. Rivera was the first to find her work extremely original 
and talented, and Kahlo, in return, was convinced of the 
magnitude of Rivera’s mastery. Her physical suffering from 
the accident resulted, among other things, in traumatic 

Van 28.05.21 tot 26.09.21 tonen wij 
de beroemde Gelman collectie van 
20ste-eeuwse Mexicaanse meesters, 
met de titel Frida Kahlo & Diego Rivera, 
A Love Revolution. Deze collectie wordt 
beheerd door de Vergel Foundation. 
Een belangrijk onderdeel zijn de werken 
van Frida Kahlo en Diego Rivera, een van 
de bekendste kunstenaarsechtparen 
in de kunstgeschiedenis. Achttien 
iconische werken van Frida Kahlo zullen 
te zien zijn, waaronder enkele van haar 
beroemdste zelfportretten. Hier krijgt 
u alvast een voorproefje. 

From 28.05.21 till 26.09.21 we will show 
the famous Gelman collection of 20th 
century Mexican masters, entitled Frida 
Kahlo & Diego Rivera, A Love Revolution. 
This collection is managed by the Vergel 
Foundation. An important part are the 
works BY Frida Kahlo and Diego Rivera, 
one of the most famous artist couples 
in art history. Eighteen iconic works by 
Frida Kahlo will be on display, including 
some of her most famous self-portraits. 
Here you get a taste of it.

VOORUITBLIK
PREVIEWA love 

Revolution
Door | by Stefan van Raay, Gastconservator | Guest Curator

Self Portrait with Monkeys, 1943
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grootsheid van Rivera’s meesterschap. Haar fysieke lijden 
aan de gevolgen van het ongeluk resulteerde onder meer 
in traumatische ervaringen zoals een miskraam in 1932, 
die nagalmt in haar werk in de jaren daarna, de amputatie 
van een been en de door morfine verzachte lijdensweg in 
de jaren die volgden voor haar dood in 1954.

Kahlo’s faam is gebaseerd op een briljante eigen beelden-
taal, waarin zij als eerste vrouwelijke kunstenaar, in de tradi-
tie van schilders als Rembrandt en Van Gogh, zichzelf meer 
dan tachtig keer tot onderwerp koos. Bijna niemand heeft 
zijn of haar fysieke en persoonlijke lijden zo indringend afge-
beeld. Ze was zich bewust van kunsthistorische tradities, 
maar paste die toe in haar volledig persoonlijke beeldtaal. 
Mexico, natuur en cultuur wortelden zich bijna letterlijk in en 
rondom haar werk en haar verschijning. Het is de combinatie 
van bewondering en empathie, voor zowel haar werk als 
haar persoonlijke leven, die haar zo beroemd heeft gemaakt.

experiences such as a miscarriage in 1932, which reverber-
ated in her work in the years that followed, the amputation 
of a leg and the morphine-alleviated agony in the years 
before her death, in 1954.

Kahlo’s fame is based on a brilliant self-imagery, in which 
she was the first female artist, in the tradition of paint-
ers such as Rembrandt and Van Gogh, to choose herself 
as subject more than eighty times. Hardly anyone has 
portrayed his or her physical and personal suffering so 
incisively. She was aware of art-historical traditions, but 
applied them in a completely personal visual language. 
Mexico, nature and culture were almost literally rooted in 
and around her work and appearance. It is the combination 
of admiration and empathy, both for her work and her 
personal life, that have made her so famous.

Bernard Silberstein
Frida paints self-portrait while 
Diego observes, 1940

The Love Embrace 
of the Universe, the 
Earth, Myself, Diego 

and Senor Xolotl, 
1949
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Laten we ons meer kwetsbaar opstellen 
Voor Marijn van Ballegooijen is het Cobra Museum een 
bijzondere plek, die vertrouwd aanvoelt, net als het 
ouderlijk huis. Hij komt uit een creatief gezin, zijn moeder 
is edelsmid, en beschouwt Cobra-kunst als de kunst van 
zijn ouders. “Hier kom ik vandaan, maar wat ben ik dan 
zelf? Kom ik in opstand, ben ik vaandeldrager of verzin 
ik een nieuw verhaal?”. Hij wordt telkens verrast door 
de verbondenheid van de Cobra-beweging met andere 
kunststromingen en realiseert zich dat in een museum 
niets verloren gaat, het is telkens een transformatie en 
een brug tussen het verleden en het heden. “We kunnen 
zoveel leren uit het verleden, over hoe we kunnen 
omgaan met huidige maatschappelijke vraagstukken. 
Cobra leert ons dat er in onze bureaucratische, rationele 
samenleving een gelijkwaardige rol moet zijn voor het 
kinderlijke en het intuïtieve.”

Van Ballegooijen is trots dat het museum met tentoon-
stellingen zoals Claude Cahun en Pedro Slim steeds vaker 
een spotlight zet op groepen die veel te lang onderbelicht 
bleven. “Ik ben zelf homo en weet nog hoe moeilijk het was 
om dat als kind te accepteren. Dat is moeilijk omdat je je 
anders voelt dan wat andere mensen van je verwachten. 
Cahun tart met haar levenswerk die verwachtingen. En 
dat is nog steeds belangrijk: de helft van de Nederlandse 
lhbti’ers heeft zelfmoordgedachten gehad, vijf keer meer 
dan de algemene bevolking.” Van Ballegooijen vindt het 
belangrijk dat het museum een wereld toont waarin ruimte 
is voor alle vormen van diversiteit en gender. Met nadruk 
zegt hij: “blijf de conventies uitdagen die wij voor lief 
nemen.”

Let’s show our vulnerability
For Marijn van Ballegooijen the Cobra Museum is a special 
place, which feels familiar, just like his family home. He 
comes from a creative family – his mother is a goldsmith 
– and considers Cobra art to be the art of his parents. 
“This is where I come from, but what does that make me? 
Will I rebel, be a standard-bearer or will I come up with a 
new story?”. He is always surprised by the link between 
the Cobra movement and other art movements and real-
ises that in a museum nothing is ever lost, it is always in 
transformation and is able to build a bridge between the 
present and the past: “We can learn so much from the 
past, about how we can deal with our current social issues. 
Cobra shows us that in our bureaucratic, rational society 
there should be an equal role for the childlike and the 
intuitive.”

Van Ballegooijen is proud that the museum with exhibi-
tions like Claude Cahun and Pedro Slim is increasingly 
putting the spotlight on groups that have been overlooked 
for far too long. “I am gay myself and I remember how hard 
it was for me to accept that as a child. That is difficult 
because you feel different from what other people expect 
of you. Cahun defies those expectations with her life’s 
work. And that is still important today: half of the Dutch 
LGBTI people have had suicidal thoughts, five times more 
than the general population.” Van Ballegooijen believes 
it is important that the museum presents a world in 
which there is room for all forms of diversity and gender. 
He emphasises: “Continue to challenge the conventions 
we think of as normal”.

Voor dit magazine ging directeur 
Lillian Bóza in gesprek met Marijn 
van Ballegooijen, wethouder van onder 
andere emancipatie en discriminatie, 
over inclusie en gender in Amstelveen. 

For this magazine, director Lillian 
Bóza talked to Marijn van Ballegooijen, 
alderman for, among other things, 
emancipation and discrimination, about 
inclusion and gender in Amstelveen.  

Challenging conventions

conventies
uitdagen

‘There is only one country – our Earth
 There is only one people – humanity
 There is only one faith – love’
- Floor Wibaut

‘ Er is maar een land - onze aarde
 Er is maar een volk - de mensheid
 Er is maar een geloof - de liefde’
- Floor Wibaut

Interview
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Geef ruimte aan de ander
Van Ballegooijen hoopt dat met het loskomen van gender 
meer aandacht komt voor kwetsbaarheid in het algemeen, 
dat we anders aankijken tegen zorgtaken of het tonen van 
emoties en kwetsbaarheid. Van Ballegooijen, ook wethou-
der voor zorg en armoede, ziet dat er in onze samenleving 
enorme taboes liggen op bijvoorbeeld depressies, armoede 
en psychiatrische zorg. “Laten we er eerlijker met elkaar 
over praten en wat meer waardering hebben voor wat 
onvolmaakt is.”

Als we hem vragen naar zijn ambities voor Amstelveen, 
benoemt hij de levenshouding van Cahun als inspiratie 
om elkaar erop te wijzen dat we allemaal strijden voor 
een plek in de samenleving. “We kunnen inspiratie halen 
uit het verleden om te leren hoe we vandaag de dag 
kunnen omgaan met de ander. We willen allemaal een 
betere maatschappij.”

Wibaut als inspirator
In zijn eigen werk laat Van Ballegooijen zich inspireren door 
Floor Wibaut, wethouder van Amsterdam in het begin van 
de twintigste eeuw. Vooral Wibauts woningbouw voor de 
armen: “Hij bouwde de mooiste huizen voor de eenvoudige 
arbeiders vanuit de overtuiging dat schoonheid hen zou 
inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Het is heel 
belangrijk om steeds weer in te zien,dat de strijd voor 
inclusie, gelijke behandeling en gelijke rechten in zijn uiting 
verschilt maar in de kern dezelfde strijd is. Of je nu onbezorgd 
de straat over wil als transseksueel, of veilig je keppeltje 
of een hoofddoek wilt dragen.”

Sinds twee jaar is de gemeente Amstelveen een regenboog-
gemeente met een actieve diversiteitsagenda voor jong en 
oud, om samen te werken aan een inclusieve gemeenschap. 
Van Ballegooijen is verheugd met deze ontwikkelingen 
binnen zijn portefeuille. Op de Internationale ‘Coming Out 
Day’ (11 oktober jl.) werd de regenboogvlag gehesen: “Laten 
we dit volgend jaar met z’n allen doen.” Een mooie oproep 
aan de lezer, die we van harte onderschrijven.

Allow space for others
Van Ballegooijen hopes that with the freeing of gender, more 
attention will be paid to vulnerability in general, that we will 
look differently at caretaking responsibilities or showing 
emotions and vulnerability. Van Ballegooijen, also alderman 
for healthcare and poverty, sees that there are enormous 
taboos in our society on depression, poverty and psychiatric 
care: “Let’s talk about it more honestly and have a little 
more appreciation for the imperfect”.

When we ask him about his ambitions for Amstelveen, he 
mentions Cahun’s attitude to life as an inspiration to remind 
each other that we are all looking to find a place in society. 
“We can draw inspiration from the past to learn how to 
relate to others today. We all want a better society.”

Wibaut as a source of inspiration
In his own work Van Ballegooijen gets his inspiration from 
Floor Wibaut, alderman of Amsterdam at the beginning of 
the twentieth century. Particularly Wibaut’s housing for the 
poor: “He built beautiful houses for labourers in the convic-
tion that beauty would inspire them to bring out the best in 
themselves. It is very important to recognise time and again 
that the struggle for inclusion, equal treatment and equal 
rights may vary in their expression but are essentially the 
same struggle. Whether you want to walk the streets as a 
transsexual without having to worry about it, or whether 
you want to wear your yarmulke or a headscarf safely”.

For two years now, the municipality of Amstelveen has 
been a rainbow city with an active diversity agenda for 
young and old to work together towards an inclusive society. 
Van Ballegooijen is pleased with these developments within 
his portfolio. On International ‘Coming Out Day’ (11 October) 
the rainbow flag was hoisted: “Let’s all do this together 
next year”. This is a beautiful appeal to the reader, which 
we warmly endorse.

We hebben een prachtige Bram Bogart – vlakken met 
tekens – van een schenker gekregen die anoniem wil 
blijven. Verder hebben wij in bruikleen ontvangen een 
drietal expressief en kleurrijke Corneilles uit de Kunst-
collectie van de ABNAMRO.

We received a beautiful Bram Bogart - surfaces 
with characters - from a donor who wants to 
remain anonymous. We have also obtained on loan 
three expressive and coulorful Corneilles from the 
ABNAMRO Art Collection.

Zonder titel | Without title
Bram Bogart 
1949
62 x 77 cm
olieverf op doek | oil on canvas
Fotografie | Photography Peter Tijhuis

Addition

aanwinst

Intérieur 
(la journée commence 
en musique…)
Corneille
1950
olieverf op doek | oil on canvas
Bruikleen | Loan ABNAMRO 
Fotografie | Photography Tom Haartsen 

AANWINST
ADDITION

Laten we 
dit volgend 
jaar met z’n   
allen doen.

Let’s all do 
this together 
next year.
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een levende 
nieuwe huisstijl

TErug naar 
de oorsprong
De Cobra-beweging stond voor expressie, 
vrijheid, kleur, speelsheid, spontaniteit, 
vitaliteit, experiment, gevoel en emotie. 
Onze in-house senior ontwerper Renata 
Álvares heeft met deze kernwaarden een 
nieuw Cobra logo en huisstijl ontwikkeld.

Met losse, kleurrijke vormen en speelse 
typografie is zij teruggegaan naar de 
oorsprong waar het Cobra Museum voor 
staat en geeft zij het museum een nieuwe 
maar toch vertrouwde identiteit. Wij zijn 
trots op het resultaat. 

The Cobra movement stood for expression, 
freedom, colour, playfulness, spontaneity, 
vitality, experiment, feeling and emotion. 
Our in-house senior designer Renata 
Álvares developed a new Cobra logo and 
corporate identity with these core values.

With free, colourful shapes and playful 
typography, she has gone back to the 
roots of the Cobra Museum and gives 
the museum a new yet familiar identity. 
We are proud of the result.

Back to our roots

NIEUWE HUISSTIJL  
NEW CORPORATE 

IDENTITY
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COBRA MUSEUMcobra museumCOBRA MUSEUM
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Extra openstelling voor kwetsbare doelgroepen

Dankzij de genereuze bijdrage van het Kickstart Cultuur-
fonds opent het Cobra Museum sinds 26.10.20 iedere 
maandag van 14:00 tot 16:00 haar deuren speciaal voor 
kwetsbare doelgroepen1. Met maximaal 30 bezoekers in 
het museum wordt een veilig museumbezoek mogelijk 
gemaakt. Onze publieksmedewerkers vertellen graag 
meer over de tentoonstellingen. 

Kinderworkshop experimenteel schilderen 
(6-12 jaar)

Kunst is niet zomaar iets moois maken, maar experimen-
teren, spelen met materiaal en een vorm vinden om een 
bijzonder schilderij te maken. Samen met onze kunst- 
docent ga je eerst op ontdekking door het museum.  
Daarna ga je als een echte kunstenaar zelf aan de slag met 
verf en allerlei andere vreemde en spannende materialen. 
Natuurlijk mag jouw pronkstuk mee naar huis! 

Familieworkshops experimenteel schilderen

Iedereen kan een kunstwerk maken...toch? Daarom is 
iedereen van harte welkom om een schilderworkshop 
te volgen in Atelier CoBrA. Durven jullie het aan?

Iedere zondag: Atelier CoBrA 
11:00 tot 14:00 (4+)

Onder begeleiding kun je speciale, creatieve opdrachten 
uitvoeren. Deelname is gratis voor iedereen, jong en oud. 
Reserveren is niet nodig, je kunt spontaan binnenlopen 
tijdens het museumbezoek! 

Vier je verjaardag in het Cobra Museum! 
(6-12 jaar)

Wil jij op een heel bijzondere manier jouw verjaardag 
vieren? Dat kan in het Cobra Museum met een creatief 
verjaardagspartijtje! In Atelier CoBrA kun je samen met 
10 vriendjes en vriendinnetjes als een echte kunstenaar 
aan de slag. Wist je dat je in het museumcafé een verjaar-
dags- taart kunt bestellen? Voor meer informatie, stuur 
een email naar activiteiten@cobra-museum.nl

To do at the Cobra Museum

Masterclass Claude Cahun - 04.01.21 | 07.01.21 

Het Cobra Museum organiseert tijdens de tentoonstelling 
Onder de huid: het leven en werk van Claude Cahun, in 
samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en de 
Universiteit Utrecht, een exclusieve masterclass. Onder 
begeleiding van kunstenaars Jessica Gysel en Marnie Slater 
onderzoeken mode- en genderstudie studenten gezamen-
lijk wat queer en feministisch publiceren omhelst. Tevens 
wordt vanuit dat perspectief onderzoek gedaan naar 
performances, samenwerking en creativiteit. 

Winterschool (18+)

Na vier succesvolle edities van de Summerschool, 
organiseert het Cobra voor het eerst een driedaagse 
Winterschool. De Winterschool is onder begeleiding van 
kunstenaar en kunstdocent Tyas Leeuwerink, bekend 
van o.a. het televisieprogramma ‘Project Rembrandt’. Hou 
onze website in de gaten voor meer informatie over het 
programma, of schrijf je in voor onze Cobra Nieuwsbrief. 
Online tickets zijn beschikbaar vanaf 01.12.20.

Kunst met een koekje

In samenwerking met Participe Amstelland is het Cobra 
Museum elke tweede dinsdag van de maand, van 12:00 tot 
13:00 een ontmoetingsplek voor iedereen uit de gemeente 
Amstelveen. Kom eens naar het museum en ontmoet 
de wijkcoach Rosanne en mensen uit de buurt. Onze 
publieksmedewerkers geven graag een korte rondleiding 
endaarnaisertijdenseenkopjekoffiemeteenkoekje
gelegenheid met elkaar na te praten. Altijd gratis toegang 
voor stadspashouders. Graag vooraf online aanmelden kan 
bij de wijkcoach Rosanne Rondema: r.rondema@participe.
nu of 06-86855542

Voor meer informatie, reserveringen en online tickets: 
www.cobra-museum.nl

EDUCATIE
EDUCATION

Extra opening hours for the vulnerable

Thanks to the generous contribution of the Kickstart 
Cultuurfonds, the Cobra Museum has been opening its 
doors since 26.10.20 on Mondays from 2 pm to 4 pm 
especially for those who have to be extra careful 1. With 
a maximum of 30 visitors in the museum, a safe museum 
visit is made possible. Our volunteers are happy to tell 
you more about the exhibitions. 

Children’s workshop experimental painting 
(6-12 years)

Art is not just making something beautiful, but exper-
imenting, toy around with materials and find a way to 
make a special painting. Together with our art teacher you 
will first explore the museum. Then you will get to work 
like a real artist with paint and all kinds of other strange 
and interesting materials. Of course, you get to take your 
showpiece home with you! 

Family workshops experimental painting

Anyone can make art ... right? That is why we invite every-
one to participate in a painting workshop at Atelier CoBrA. 
Will you take up the challenge?

Every Sunday: Atelier CoBrA 
11:00 tot 14:00 (4+)

Under guidance you can work on special creative assign-
ments. Participation is free for everyone, of all ages. No need 
to make a reservation, you can drop in spontaneously during 
your museum visit! 

Celebrate your birthday at the Cobra Museum! 
(6-12 years)

Do you want to celebrate your birthday in a very special 
way? Have a creative birthday party at the Cobra Museum! 
In Atelier CoBrA you can have fun together with 10 friends 
as a real artist. Did you know that you can order a birthday 
cake in the museum café? For more information, send an 
email to activities@cobra-museum.nl

Masterclass Claude Cahun - 04.01.21 | 07.01.21

The Cobra Museum is organizing an exclusive master-
class during the exhibition Under the skin: the life work 
of Claude Cahun, in collaboration with the Gerrit Rietveld 
Academy and Utrecht University. Under the guidance 
of artists Jessica Gysel and Marnie Slater, fashion and 
gender studies students jointly explore what queer 
and feminist publishing is all about. Research is also 
conducted from that perspective into performances, 
collaboration and creativity.

Winterschool (18+)

After four successful editions of the Summerschool, the 
Cobra Museum is organising a three-day Winterschool for 
the first time. The Winterschool is supervised by artist and 
art teacher Tyas Leeuwerink, known from, among others, 
the television programme ‘Project Rembrandt’. Keep an eye 
on our website for more information about the programme. 
Online tickets are available from 01.12.20.

Art with a cookie

In collaboration with Participe Amstelland, the Cobra 
Museum, every second Tuesday of the month, from 12 am 
to 1 pm, is a meeting place for everyone from Amstelveen.  
Come to the museum and meet the neighborhood coach 
Rosanne and people from around here. Our volunteers are 
happy to give a short tour and afterwards you can chat 
with each other over a cup of coffee with a cookie. Always 
free access for city pass holders. Please register online 
in advance via neighborhood coach Rosanne Rondema: 
r.rondema@participe.nu or 06-86855542

For more information, reservations and tickets go to: 
www.cobra-museum.nl

1  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar; kwetsbare ouderen die 
moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden; 
Volwassenen met onderliggende ziekten

1  People over 70 years of age; vulnerable older people who have 
difficulty maintaining their independence; Adults with underlying 
diseases
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Bekijk eerst alle foto’s en kunstwerken en vul daarna jouw 
antwoorden op onderstaande vragen in. En het leuke is:  jouw 
mening is het belangrijkst!

1.  Wat is het spannendste kunstwerk volgens jou en waarom?

2.  Wie van de afgebeelde mensen op de foto’s heeft het 
stoerste beroep?

3. Welk kunstwerk vind jij eng en waarom?

4.   Welk kunstwerk vind jij het grappigst of het meest gek en 
waarom?

5. Omcirkel welke Nederlandse kunstenaar 
 ‘De rode vuist’ schilderde:
 (a) Vincent van Gogh
 (b) Rembrandt van Rijn
 (c) Constant
 (d) Johannes Vermeer

6.  Wie is de jongste persoon in de tentoonstelling? 

7. Wat doet een kinderburgemeester denk je?

8.  Wie doet werk dat met de ruimte en het heelal te maken 
heeft? 

9.  Omcirkel hoeveel planeten er om de zon draaien.
 (a) 4
 (b) 8
 (c) 12
 (d) 16

10.  In de woordzoeker zitten 15 woorden verstopt die 
 te maken hebben met de mensen op de foto’s,   
 kun jij ze vinden? De woorden staan geschreven 
 in deze richtingen: (↑, ↓ , →,  ↗, ↘ ). Veel plezier!

BEN COBRA EN GA MEE 
OP ONTDEKKINGSTOCHT! 

R Q T R U I D P O R H

E U S C H R I J V E R

L P I K O K C R O S P

E O N M R O O U R N A

P L O Y T I M E O A D

S I P P C E T T P D V

N T M A N A V C E C O

E I O J E D A A R O C

P C C H C O M P A M A

P U T K U N S T A R A
O S D C L A A S D R T

P C A R C H I T E C T

T Y O G A L E R A A R

Antwoorden: 5c, 9b

Instagram challenge: #deappeltjesvancobra
Zoek de kunstwerken van Karel Appel 
in de tentoonstelling Ben Cobra. Maak 
een knotsgekke selfie (of video!) bij deze 
kunstwerken en plaats deze op Instagram 
met de hashtag #deappeltjesvancobra

De leukste posts worden door onze 
redactie uitgekozen en wekelijks op de 
insta-story van het museum getoond! 
Doe mee met de challenge en wie weet 
gaat jouw foto of video met Appel viral!

In de tentoonstelling Ben Cobra zie je foto’s van mensen die allemaal een bijzonder 
beroep hebben. Deze mensen zijn gekoppeld aan een kunstwerk, kijk maar!

Steun het 
Cobra Museum 

in deze 
uitdagende 

tijden
Support the Cobra Museum in 

these challenging times

Scan deze QR code 
om te doneren
Please scan this 
QR code to donate

Word lid
Vanuit Amstelveen verbinden we publiek, 
bedrijven en makers aan ons programma, 
waarin we de geest van de Cobra-beweging 
vieren. In deze uitdagende tijden bieden 
we inspiratie en creativiteit vanuit onze 
museumzalen tot in de huiskamer of (thuis)
kantoren. Verbind je met ons museum en 
kies een vorm die bij jou past:

Vriend  
Onder andere gratis* toegang inclusief introducé en 
exclusieve voorbezichtigingen met de (gast)conser-
vator voor €75,- p.p.p.j. U kunt zich aanmelden bij de 
receptie of door een bericht te sturen naar  
info@cobra-museum.nl

Business  
Het Cobra Museum biedt het bedrijfsleven een 
scala aan mogelijkheden, zoals de Cobra Business 
Club, een netwerk van toonaangevende bedrijven, 
de Founders, Cobra Entrepreneurs© en diverse 
sponsor- mogelijkheden. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Denise van der Schaft 
020 - 547 50 51 of een bericht sturen naar 
businessclub@cobra-museum.nl. 

* bij speciale tentoonstellingen kan een toeslag gelden

Become a member
In Amstelveen we connect the public, 
companies and creators to our programme, 
where we celebrate the spirit of the Cobra 
movement. In these challenging times, we 
offer inspiration and creativity from our 
museum galleries to your living room or 
(home) offices. Connect with our museum 
and choose a proposition that suits you:

Friend 
Amongst other things free* entrance, including one 
guest, exclusive preview by the (guest) curator for  
€ 75 p.p.p.y. You can subscribe at our front-desk or by 
sending a message to info@cobra-museum.nl

Business  
The Cobra Museum offers the corporate industry a 
range of opportunities, such as the Cobra Business 
Club, a network of leading companies, the Found-
ers, Cobra Entrepreneurs© and various sponsorship 
opportunities. For more information you can contact 
Denise van der Schaft 020 547 50 51 or send a 
message to businessclub@cobra-museum.nl

* a surcharge may apply for special exhibitions

architect
kok
componist
ruimtevaart
schrijver 

politicus 
poppenspeler 
danser
theater
yogaleraar 

opera 
acteur
dj 
advocaat 
kunst 
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Wat doe je naast je 
vrijwilligerswerk?
Han: Ik ben een bezige bij met 
pensioen. Tot voor kort had ik een 
deeltijdbaan en dat streef ik nog 
steeds na, maar door corona is het 
moeilijk iets te vinden.

Alexandra: Ik ben als freelancer actief 
met PR werkzaamheden.

Salim: Ik ben werkzoekend en het 
vrijwilligerswerk biedt mij een werk-
omgeving om actief in te blijven.

Philip: Ik ben mij aan het heroriënte-
ren op de arbeidsmarkt en zoek werk 
dat beter aansluit bij mijn interesses.

Wat gaf de doorslag om je aan 
te melden als vrijwilliger?

H: Zolang ik gezond en fit ben wil ik 
een bijdrage leveren aan de maat-
schappij. De cultuursector verkeert in 
zwaar weer dus vrijwilligers zijn hard 
nodig. De schouders eronder dus!

A: Ik was vrijwilliger bij het Tassen- 
museum maar dat ging helaas dicht. 
Ik vind het Cobra Museum een mooi 
en aangenaam museum dus toen ik 
de vacature voor publieksmedewerker 
zag, heb me direct aangemeld.

S: Hiervoor deed ik ander vrijwilligers-
werk, maar ik koos voor het Cobra 
Museum omdat ik hier, vanwege mijn 
interesse voor kunst, beter op mijn 
plek ben.

P: Vrijwilligerswerk is een mooie 
manier om ergens deel van uit 
te maken zonder al te hoge 

verwachtingen. Ook spreekt de 
bevlogenheid die je in de museale 
wereld aantreft mij aan.

Wat vind je het leukst aan 
publieksmedewerker zijn?
H: Met stip op 1 staat de interactie 
met bezoekers, met name als de 
gelegenheid zich voordoet iets extra’s 
te vertellen bij de kunstwerken.

A: Zowel het contact met de be- 
zoekers als met de collega’s; eigenlijk 
heeft iedereen die het museum 
bezoekt goede zin! 

S: Wat ik leuk vind is dat je veel tijd 
met de kunstwerken doorbrengt en 
telkens weer iets nieuws ontdekt. Iets 
wat binnen het tijdsbestek van een 
museumbezoek niet mogelijk is.

Sinds de tentoonstelling This is Surrealism! The Boijmans 
Masterpieces is het team van het Cobra Museum blijvend 
uitgebreid met een fijne en gevarieerde groep vrijwilligers. 
We gaan in gesprek met een aantal van hen. 

INTERVIEW

P: Het is een fijne werkplek waar 
iedereen met plezier aanwezig is, dat 
is zeldzaam. Omringd worden door 
kunst, daar worden mensen kennelijk 
aangenaam van!  

Wat is de leukste interactie 
die je hebt gehad met een 
bezoeker? 
H: Een jongentje was bezig met de 
speurtocht bij de tentoonstelling This 
is Surrealism! en de vraag ging over 
‘Cadeau’, het strijkijzer van Man Ray. 
Dit gebruiksvoorwerp moest ingevuld 
worden in 11 hokjes. Na lang kijken: 
eureka! Het was een strijkbout! Heel 
even een blij gezichtje, maar dat 
betrok weer: strijkbout had maar 
10 letters! Ik vroeg: “Weet je zeker 
dat het een strijkbout is en kun je 
uitleggen waarom?” Nou, dat kon hij! 
Weg met die hokjesgeest dus en het 
goede antwoord buiten de hokjes 
schrijven: strijkbout. Daarna heb ik 
hem het synoniem voor strijkbout 
verteld: strijkijzer.

A: Enthousiaste bezoekers die na de 
tentoonstelling met veel plezier ver-
tellen wat zij het mooiste kunstwerk 
vonden en waarom.  

S: Een dame had geen ruimte op haar 
mobiele telefoon om foto’s te maken. 
Ik heb haar geholpen met het wissen 
van grote bestanden, heel blij was zij 
ermee!

P: Bij de garderobe verras ik mensen 
graag met de vraag: “mag ik uw jas, 
uw tas en een geheimpje?” Vaak 
worden mij dingen toevertrouwd, 
zoals een mevrouw die haar persoon-
lijke sores van die ochtend met mij 
deelde, tot ze ineens besefte dat ze 
in een automatische modus zat. Een 
ontwapenende glimlach verscheen 
toen ze zich dit realiseerde, waarna 
ze kon gaan doen waar ze eigenlijk 
voor kwam: ontspannen genieten van 
de kunst. 

What do you do besides your 
volunteer work?
Han: I am a busy bee who is retired. 
Until recently, I had a part-time job 
and I still pursue that, but because of 
corona it is difficult to find work.

Alexandra: I work in PR as a freelancer.

Salim: I am looking for a job and the 
voluntary work helps me to stay active 
in a working environment.

Philip: I am reorienting myself in the 
job market and looking for work that 
better suits my interests.

What made you decide to 
become a volunteer?
H: As long as I am healthy and fit,  
I want to contribute to society. The 
cultural sector is in dire straits, and 
volunteers are desperately needed.  
So let’s get to work!

A: I was a volunteer at the Tassen 
Museum, but unfortunately it had 
to close. The Cobra Museum is a 
beautiful and pleasant museum, so 
when I saw the vacancy, I applied 
immediately.

S: Before I did other voluntary work, 
but I chose the Cobra Museum 
because I feel more at home here, 
given my interest in art.

P: Volunteering is a very nice way to 
be part of something without expecta-
tions running too high. The enthusiasm 
in the museum also appeals to me.

What do you like most about 
working with the public?
H: The interaction with visitors,  
especially when you have the oppor- 
tunity to tell them a bit more about 
the artworks.

A: Both the contact with the visitors 
and with the colleagues; everyone who 
visits the museum is in a good mood, 
really! 

S: : You spend a lot of time with the 
artworks and discover something new 
every time. Within the timeframe of a 
museum visit, that is impossible.

P: It’s a nice environment to work in  
and everybody is happy to be here, 
that’s quite rare. Being surrounded by 
art apparently makes people sociable!    

What is the nicest interaction 
you have had with a visitor? 
H: A little boy was doing the treasure 
hunt for the exhibition This is Surreal-
ism! and the question was about ‘The 
Gift’, Man Ray’s iron. This appliance had 
to be filled out in 11 boxes. After a long 
look: eureka! it was an iron! A happy 
face for a brief moment, but that was 
short-lived: ‘strijkbout’ (iron) only had 
10 letters! I asked, “Are you sure it’s 
an iron and can you explain why?” 
Well, he could! Let’s start thinking 
outside the box and just write the 
correct answer outside the little boxes. 
Then I informed him of the synonym: 
‘strijkijzer’.

A: Enthusiastic visitors at the end of 
the exhibition who are delighted to tell 
us what they thought was the most 
beautiful work of art and why.

S: One lady didn’t have enough 
memory on her mobile to take  
pictures. I helped her to delete large 
files, she was very happy with my help!

P: At the cloakroom I like to surprise 
people with the question: “Could I 
have your coat, your bag and a little 
secret, please?” Often things were 
entrusted to me, such as a lady 
sharing her personal ups and downs 
from that morning, until, after a 
disarming smile, she suddenly became 
conscious of what she was doing. Then 
she stopped and continued what she 
came here for: relax and enjoy the art. 

Wie 
doet 
wat?
Who does what?

Since the exhibition This is Surrealism! The Boijmans 
Masterpieces the Cobra Museum team has permanently 
been expanded with a wonderful and varied group of 
volunteers. We interviewed four of them. 

H
an M

ilder | Alexandra van de Kar | Salim
 Alighadri | Philip de Vogel 
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MUSEUM AGENDA

Extra opening to vulnerable 
target groups 
Every Monday from 14:00 - 16:00 
You can register in the museum café from 13:45. The last 
walk-in is at 15:30.

Every Sunday: Atelier CoBrA 
11:00 - 14:00 (4+)
Carry out special, creative assignments under supervision. 
Participation is free for everyone, young and old.

Art with a cookie - 
Collaboration Participe 
Amstelland
Every second Monday of the month, 
from 12:00 am to 1:00 pm
The Cobra Museum is a meeting place where people 
can talk to the neighborhood coach and each other.

Family workshop 
Experimental Painting
30.12.20 | 20.02.21 | 02.01.21 from 14:00-16:00 
27.02.21 from 14:00-16:00 (Children age 6 till 12)

Masterclass Claude Cahun
04.01.21 | 07.01.21
An exclusive master class in collaboration with the Gerrit 
Rietveld Academy and Utrecht University, under the super- 
vision of artists Jessica Gysel and Marnie Slater.

Winterschool (18+)
Spring holiday
Winterschool under the supervision of artist and art teacher 
Tyas Leeuwerink, known for the television program “Project 
Rembrandt”.

Check our website for more information: 
www.cobra-museum.nl

For a safe visit, we use one-way traffic with separate entrance 
and exit, a manned wardrobe and strict hygiene measures. Our 
“dot map” on the floor reminds the visitor how far apart 1.5 meters 
distance is. At the time of writing, online reservation is a require-
ment and we comply with the urgent advice of the government to 
wear a facial mask. 

Extra openstelling voor 
kwetsbare doelgroepen
Iedere maandag van 14:00 – 16:00
Vanaf 13:45 kunt u zich melden in het museum. 
De laatste inloop is om 15:30. 

Iedere zondag: Atelier CoBrA 
11:00 - 14:00 (4+)
Onder begeleiding speciale, creatieve opdrachten uitvoeren. 
Deelname is gratis voor iedereen, jong en oud.

Kunst met een koekje - 
Samenwerking Participe 
Amstelland 
Elke tweede maandag van de maand, 
van 12:00 tot 13:00 
Het Cobra Museum is een ontmoetingsplek waar men 
in gesprek kan gaan met de wijkcoach en elkaar.

Familieworkshop 
Experimenteel Schilderen
30.12.20 | 20.02.21 | 02.01.21 van 14:00-16:00 
27.02.21 van 14:00-16:00 (Kinderen leeftijd 6 tot 12)

Masterclass Claude Cahun
04.01.21 | 07.01.21
Een exclusieve masterclass in samenwerking met de Gerrit 
Rietveld Academie en de Universiteit Utrecht, onder bege-
leiding van kunstenaars Jessica Gysel en Marnie Slater.

Winterschool (18+)
Voorjaarsvakantie
Winterschool onder begeleiding van kunstenaar en kunst-
docent Tyas Leeuwerink, bekend van o.a. het televisie- 
programma ‘Project Rembrandt’.

Check onze website voor meer informatie: 
www.cobra-museum.nl 

Voor een veilig bezoek, hanteren wij éénrichting verkeer met 
gescheiden in- en uitgang, een bemande garderobe en strenge 
hygiëne maatregelen. Ons “stippenplan” op de vloer helpt de 
bezoeker eraan herinneren hoeveel 1,5 meter afstand van elkaar is. 
Op het moment van schrijven is online reserveren een vereiste en 
geven wij tevens gehoor aan het dringende advies van de overheid 
een mondkapje te dragen. 

BEN COBRA 
by Aziz Bekkaoui

t/m | until 05.04.21

ONDER DE HUID
Het leven en werk van Claude Cahun

t/m | until 09.05.21

CLANDESTIEN
PEDRO SLIM COLLECTIE

Najaar | Autumn 2021

FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA
A LOVE REVOLUTION 
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‘Heel erg bedankt dat we gebruik mochten 
maken van de prachtige locatie. We waarderen 
het enorm met hoe veel zorg de bijeenkomst 
is georganiseerd. En dan hebben we het nog 
niet gehad over het heerlijke eten en de nauw-
keurige uitwerking van de anderhalve-meter 
maatregel.’ Gemeente Amstelveen, evenement 
03.09.2020.

Het Cobra Museum is naast een museum een unieke 
verhuurlocatie. De steeds wisselende exposities zorgen 
voor kleur, inspiratie en een aangename sfeer voor u en 
uw gasten. Wij kunnen voorzien in talloze mogelijkheden; 
en wist u dat wij een officiële trouwlocatie zijn? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Denise van der Schaft 020 - 547 50 51 of bezoek onze 
website: www.cobra-museum.nl/zaalverhuur

“ Thank you very much for letting us use this
wonderful location. We highly appreciate the 
care with which the meeting was organised. 
Not to mention the delicious food and the careful 
implementation of the one-and-a-half-metre 
measure.” City of Amstelveen, event 03.09.2020

The Cobra Museum is not only a museum, but also  
a unique location to rent. The constantly changing  
exhibitions provide colour, inspiration and a pleasant 
atmosphere for you and your guests. We offer a great 
variety of possibilities; and did you know we are an  
official wedding location?

For more information contact Denise van der Schaft 
020 547 50 51 or visit our website: 
www.cobra-museum.nl/en/zaalverhuur

Receive your guests surrounded by art!

ONTVANG UW GASTEN 
TUSSEN DE KUNST!

COLOFON
COLOPHON

Het Cobra Museum magazine verschijnt
2 keer per jaar. Het wordt meegegeven aan 
bezoekers en in een oplage van 3.500 ex. 
gedistribueerd via partners.

Wilt u meer informatie over het Cobra Museum of de Cobra 
Museum magazine, neem dan contact op met de afdeling 
Communicatie & Publiek 020 547 50 52

The Cobra Museum magazine is published 
2 times a year. It is given to visitors and 
distributed through partners in an edition 
of 3,500 copies.

For more information about the Cobra Museum or the Cobra 
Museum magazine, please contact our Communications & 
Public Department 020 547 50 52
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