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Soeters – Zaans stadhuis 
 
1.  Inleiding  
In deze module zien leerlingen hoe Sjoerd Soeters het centrum van Zaandam met zijn stadhuis en het 
Intellhotel heeft ontwikkeld. De leerlingen onderzoeken in deze module de benadering van Soeters 
inzake de problematiek van architectuur en stedenbouwkundige projecten en maken daarbij kennis 
met zijn visie op architectuur en stedenbouw.  
Soeters is inmiddels een geaccepteerd architect, maar voor het zover was heeft hij moeten opboksen 
tegen de gevestigde mening dat architectuur op de eerste plaats zakelijk en functioneel behoorde te 
zijn. Door zijn persoonlijk visie op stedenbouwkundige projecten, die hij onder andere in Zaandam 
heeft gerealiseerd, hebben opdrachtgevers oog gekregen voor de menselijke kant van architectuur.  
De leerlingen koppelen in deze module Soeters ideeën over architectuur en stedenbouw aan hun 
eigen woonplaats. Ook leren ze meer over het postmodernisme en over het onderwerp plagiaat. 
 
Leerdoelen  

• Verkennen en onderzoeken van de werkwijze van Sjoerd Soeters.   

• Onderzoeken en analyseren van stedenbouw en architectuur (in eigen omgeving). 

• Inzicht krijgen in verbanden tussen maatschappij en architectuur. 

• Een visie omzetten in een presentatie/schets/maquette voor een stadsverbeteringsproject.  

• Nadenken over de vraag: Wat is plagiaat?   
 

Aanknopingspunten   

Andere modules:   

• Aangaande het thema ‘Postmodernisme/massacultuur’ is deze module goed te plaatsen 
naast: 

o Jeff Koons – Balloon Dog  
o Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas danst Rosas 
o Tim Rice en Andrew Floyd Webber – Jesus Christ Superstar 

• Het thema ‘Originaliteit’ komt ook voorbij in:  
o Banksy – Dismaland  
o Jeff Koons – Balloon Dog 
o Kara Walker – Gone, A Historical Romance 
o Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas danst Rosas 
o Joris Laarman Lab - Bone Chair 
o Charles Ives – The Unanswered Question 
o Ringtones 

• ‘Identiteit’ wordt behandeld in de modules: 
o Charles Ives – The Unanswered Question 
o Ringtones 

 
 
2. Suggesties voor CAP’s  

- Onderzoek naar stedenbouwkundige kwaliteiten in de wijk waar de school staat. 
- Onderzoek naar de kwaliteit van de architectuur van het schoolgebouw.  
- Praktische opdracht: Leerlingen maken een maquette van de wijk van de school en brengen 

daarin naar hun inzicht verbeteringen in aan.  
- Formuleren van kritische vragen aan Sjoerd Soeters. Idealiter gevolgd door een bezoek aan 

de architect zelf. 
- Architectuuronderzoek in een excursie. Gedacht kan worden aan de een excursie naar 

Amsterdam om het Plan Zuid van Berlage uit 1914 te onderzoeken. Het sluit goed aan bij het 
thema ‘architectuur en stedenbouw als uiting van visie op de maatschappij’ zoals dit in deze 
module naar voren komt. 
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- Onderzoek doen naar de boulevards in Parijs, die een project zijn van baron Haussmann en 
Franse stedenbouwkundige die de opdracht kreeg om Parijs te ‘verbouwen’ na het Juni-
oproer van 1848. Opvallend zijn de maten, hoogte, indeling en stijl van de gevels. Ze zijn 
beeldbepalend geworden voor Parijs en dragen bij aan de identiteit van de stad, precies wat 
Sjoerd Soeters ook nastreeft. Veel vragen in deze module zijn goed toe te passen op het 
Haussmann-project. 
 

 

3. Antwoorden en suggesties per vraag   
 

DOMEIN A. VERKENNING   
1. (EV, 3) Vind je het een goede keuze van Soeters om in het moderne ontwerp te verwijzen naar 

historische Zaanse huisjes? Leg uit waarom je dat vindt.  
Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
Wel een goede keuze omdat: 

• Het zorgt voor eenheid in de binnenstad. 

• Het versterkt het gevoel van identiteit van de stad. 

• Het vergroot de herkenbaarheid door/voor bewoners. 

• Het is toeristisch interessant.  
 
Geen goede keuze omdat: 

• Er is een te grote eenvormigheid (kleur). 

• De stad krijgt zo een Disney-achtig karakter. 

• Nu is het leuk, maar hoe kijkt men er over 15 jaar tegenaan? 
 

2. Bekijk de afbeeldingen van het Zaanse stadhuis en het Inntelhotel. 
a.  (VG, 5) Welke overeenkomsten en verschillen zie je? Noem drie overeenkomsten en drie 

verschillen.  
Overeenkomsten 

• Beide verwijzen naar de kernmerken van Zaanse huisjes: zadeldaken met rode pannen, 
trapgevels, compact, groene wanden, opvallende witte lijsten.  

• Naast schuine daklijnen valt de horizontaliteit en verticaliteit op.  

• De gebouwen staan op palen/kolommen. 

• Beide zijn grootschalig. 
 
Verschillen 
Inntelhotel 

• Grote gladde oppervlakken.  

• Concretere verwijzing naar 
Zaanse huisjes qua vorm en 
kleur. 

• Veel herhalingen van details. 

• Zaans Stadhuis 

• Reliëfachtig oppervlak van de wanden. 

• Abstractere verwijzing naar Zaanse huisjes qua 
vorm en kleur. 

• Geometrische vormen. 

• Veel variatie in details. 
 

b. (BS, 10) Bekijk via Google Maps de plattegrond van het nieuwe centrum van Zaandam en zoek 
op internet naar afbeeldingen van het stadhuis en Inverdan. Wat valt je op aan de 
stadsindeling? 
Opvallend is dat het stadhuis ingeklemd ligt tussen spoorlijnen en een vierbaansweg met 
buslijnen. Het is daarmee goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is een grootschalig 
gebouw en een grootschalige omgeving. Soeters heeft het probleem van de grootschaligheid 
opgelost door veel dynamiek is de indeling te brengen door bijvoorbeeld het 
voetgangersverkeer naar een hoger niveau te brengen, een niveau boven dat van de wegen, 
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maar ook door te spelen met de maatvoering. Zo is de  maatvoering op voetgangersniveau 
kleinschalig. Andere elementen zijn de licht slingerende wegen, de vele bruggen over grachtjes 
en de duidelijke verbinding met de dichtbij gelegen binnenstad. 

 
3. Bekijk de schets van Soeters uit 2003 en foto’s van het Innhotel van Van Winden. Zoek op 

internet extra foto’s van het hotel. 
a. (BS, 10) Noem drie kenmerken van de schets van Soeters die je herkent in het Inntelhotel van 

Van Winden.   
- Stapeling van Zaanse huisjes. 
- Schaal, maatvoering en details van echte Zaanse huisjes. 
- Naar buiten uitstekende gevels van Zaanse huisjes. 
- Gebouwd op palen/kolommen. 
- Dezelfde variatie in voor- en zijgevels in een gevelvlak.  
 

b. (EV, 5) Soeters vindt dat Van Winden plagiaat heeft gepleegd. Hij vindt zichzelf de ontwerper 
van het hotel. Van Winden is het niet met hem eens. Wat vind jij? Geef hiervoor een 
argument.  
Een voorbeeld van een goed antwoord is: 
Begrip voor Soeters:  

• Hij heeft het idee en de schets aangedragen. Hij wilde eigenlijk een architect die zijn schets 
verder uit zou werken en zou uitvoeren. Maar zo’n architect vond hij niet. Daarop koos 
Soeters voor Van Winden. Het gebouw lijkt in veel opzichten op de schets van Soeters. 

Begrip voor Van Winden: 

• Hij voerde niet precies de schets van Soeters uit, maar ontwierp een veel hoger en groter 
gebouw. Daardoor is het vanbuiten en vanbinnen aan ander gebouw. Bovendien wordt er 
in de architectuur veel gebruik gemaakt van elementen van andere gebouwen (citeren). 

 
4. Ook in de muziek wordt men geïnspireerd door eerdere ideeën, Soms gaat dat zover dat 

een artiest beschuldigd wordt van plagiaat. 
a.  (PR, 5) Kies een muziekstijl of muziekstuk/liedje dat jij leuk of mooi vindt. 
 Eigen antwoord leerling. 
b.  (BS, 10) Welke raakvlakken heeft die met muziek uit een vroegere periode? Als je dit zelf 

niet weet, kun je extra informatie op internet zoeken.  
Er zijn zeer veel voorbeelden muziek die geïnspireerd zijn door voorgangers. Dat kan gaan om 
stijlen, tunes, strofes, maar ook hele refreinen kunnen teruggevonden worden in latere muziek. 
Ook wordt er in de muziek, net als in de beeldende kunst, veel ‘gecoverd’.  
Een aantal voorbeelden: 
De trompetintro van Jerry Rivera komt voor in Shakira’s – ‘Hips Don’t Lie’. Een deel van het 
refrein refereert naar Luis Dias’ nummer ‘Carnaval (Baila en la Calle)’.  
The Hollies’ ‘The Air That I Breathe’ en het nummer van Radiohead – ‘Creep’ hebben duidelijke 
overeenkomsten.  
Er is weinig verschil op te merken tussen The Rolling Stones’ ‘The Last Time’ en het nummer van 
The Verve ‘Bittersweet Symphony’.  
In het nummer van Coldplay ‘Viva La Vida’ blijkt de gitaarriff van de hand van Joe Satriani te 
zijn.  
In de volgende blog worden verschillende voorbeelden genoemd van klassieke muziek op 
‘onverwachte’/hedendaagse plekken: https://blog.lambo.nl/2017/12/06/classic/. 

c. Kijk nog eens naar de vroegere muziek die je bij de vorige opdracht hebt gevonden. Wie 
maakte het origineel? Zijn er meer afleiders van die muziek? Zo ja, is dit volgens jou 
‘citeren’ of ‘plagiëren’? 
Eigen antwoord leerling, afhankelijk van antwoorden bij a en b. 

 

https://blog.lambo.nl/2017/12/06/classic/
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DOMEIN B. VERBREDING 
5.  
a.  (PR, 20) Luister via de QR-code naar de eerste twintig minuten van het interview. 
b. (BS, 5) In het interview zegt Soeters dat hij niet alleen de schoonheid of status van gebouw zelf 

van belang vindt, maar ook het gemak en plezier van een gebouw. Hij legt een link tussen 
identificatie en verbondenheid en de (be)leefbare omgeving. 
Op welke manier heeft Soeters identificatie en verbondenheid in een leefomgeving gecreëerd? 
Hoe zie je dat terug in zijn masterplan? Geef twee voorbeelden. 

• Hij kiest in Zaandam voor de stijl van gewone Zaanse huisjes waarmee hij de identiteit 
van Zaandam beklemtoont. 

• Hij creëert een voetgangersgebied waar mensen dicht bij elkaar lopen. Zijn breedste 
maat voor een straat is 25m. Dan kun je elkaar nog zien, herkennen en ontmoeten. 

c. (PO, 10) Soeters wil liever ‘rooms’ dan ‘spaces’ in een stad. Hoe kan hij dat verwerken in zijn 
masterplan? Waar moet hij dan op letten? 
‘Rooms’ geeft aan dat het om een besloten gebied gaat, waar mensen zich veilig en beschut 
voelen. ‘Spaces’ zijn open, grote ruimtes en geven eerder een gevoel van onveiligheid. In zijn 
masterplan moet hij dus open ruimtes vermijden en meer nadruk leggen op kleine ruimtes die 
beschutter aandoen. 

 
6.  In het interview benadrukt Soeters leefbaarheid en herkenbaarheid in de architectuur. Dat 

past volgens hem bij een egalitaire samenleving die Nederland is. Hij is kritisch over grote, 
onpersoonlijke gebouwen en pleinen en maakt een brug tussen architectuur en macht. 

a. (EV, 20) Soeters zegt dat Nederland een egalitaire samenleving is. Onderzoek wat een 
egalitaire samenleving is. Gebruik hiervoor het stappenplan Onderzoek doen op pagina 5. Ben 
je het met Soeters eens of oneens? Leg je antwoord uit. 

 Deze opdracht kan uitgevoerd worden als een grote onderzoeksopdracht of als een kleine 
verkennende opdracht naar de bekendste kenmerken van egalitaire samenlevingen. Het is aan 
te bevelen om goed met de leerlingen te bespreken welke diepgang er precies van hun 
onderzoek verwacht wordt. 

 Suggesties om deze opdracht aan te passen: 

• U kunt deze opdracht combineren met 6b en 6c. De leerlingen combineren dan het 
doen van een onderzoek gebaseerd op feiten (6a) en het geven van een onderbouwde 
mening op basis van die feiten (6a) met het toepassen van de gevonden algemene 
feiten op een specifiek voorbeeld (6b en 6c). 

• U kunt de leerlingen ook opdracht 6d laten meenemen in hun onderzoek. Hier wordt 
gevraagd naar een juist niet-egalitair voorbeeld.  

• De resultaten van het onderzoek kunnen vastgelegd worden in een schriftelijk verslag of 
een presentatie. 

• Een aansluitende praktische opdracht zou kunnen zijn om de leerlingen zelf een egalitair 
(of juist niet-egalitair) bouwwerk te laten ontwerpen. Het kan dan gaan om een schets 
of om een maquette. 

Het onderzoek kunt u beoordelen met het beoordelingsmodel voor onderzoeksopdrachten, 
dat is opgenomen in de volledige stArt-handleiding. Als u kiest voor het eveneens uitvoeren 
van een praktische opdracht kunt u ook het beoordelingsmodel voor praktische opdrachten 
gebruiken (ook beschikbaar via de volledige stArt-handleiding). 
Let bij het beoordelen op: 

• Voldoet het onderzoek aan de diepgang die u van tevoren gevraagd heeft? 

• Heeft de leerling de gevonden kennis goed toegepast op de voorbeelden? 
 

Egalitaire samenleving kun je zien als het tegenovergestelde van een elitaire samenleving of 
van een klassenmaatschappij. In een egalitaire samenleving heeft ieder individu gelijke rechten, 
plichten, kansen en mogelijkheden, en is er geen sociale ongelijkheid.  
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Zo’n samenleving is gestoeld op de visie dat er geen verschillen tussen mensen zijn die zouden 
impliceren dat één persoon een groter inherent recht op iets zou hebben dan de ander. Die 
gelijkheid kan verschillende vormen aannemen, van politieke gelijkheid, tot sociale gelijkheid 
en gelijkheid van mogelijkheden, en is dan ook door verschillende ideologieën verschillend 
ingevuld.  
Het liberale egalitarisme vindt zijn oorsprong bij John Locke, die betoogde dat elk mens de ratio 
bezit en eenieder daarom met gelijke en onvervreemdbare rechten is geboren. Uit een 
dergelijke egalitarisme zijn onder andere de mensenrechten en grondwetten voortgekomen.  
Een andere definitie van het egalitarisme richt zich op economische gelijkheid, waarin 
vervolgens gelijkheid van kansen wordt nagestreefd evenals gelijkheid van uitkomst, wat men 
terug kan vinden in bijvoorbeeld het communisme. (bron: Wikipedia) 

 
Eens: Als je Nederland vergelijkt met andere landen dan is er een grote middenklasse die 
allemaal in min of meer vergelijkbare omstandigheden leven. Alle openbare gebouwen en 
voorzieningen zijn vrij of gemakkelijk toegankelijk. 
In het Nederlands kennen we uitdrukkingen als: ‘je hoofd boven het maaiveld uitsteken,’ en 
‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Zelfs premier Rutte kwam ermee: ‘Doe normaal, 
joh!’. 

 
Oneens: In Nederland is gelijkheid wel een uitgangspunt, maar dat blijkt in de praktijk toch 
anders. Er zijn groepen naar leeftijd, religie, kleur, opleiding, welstand die elk hun 
(on)mogelijkheden) hebben. Yvonne Zonderop (bestuurder) is van mening dat Nederland is 
veranderd in een klassenmaatschappij: “Een gesegregeerde samenleving waarin de verschillen 
tussen insiders en outsiders steeds groter zijn geworden. En dat leverde een nieuwe situatie op 
voor een land dat juist altijd een egalitaire samenleving dacht te hebben.  

b. (BS, 5) Waarin zie jij het egalitaire van de samenleving terug in het werk van Soeters?  
Hij kiest in Zaandam voor de stijl van de bekende, groene, historische Zaanse huisjes (egalitair). 
Hij probeert in zijn ontwerpen de toegankelijkheid en herkenbaarheid te benadrukken zodat 
alle gebruikers van de openbare ruimte en de gebouwen zich er plezierig in voelen. Hij wil zich 
nadrukkelijk niet richten op een elitaire groep gebruikers.  

c.  (BS, 10) Het nieuwe stadhuis is een groot gebouw. Onderzoek in welk opzicht het ontwerp wel 
of niet aansluit bij Soeters’ ideeën over een egalitaire samenleving.  
Grote gebouwen verwijzen vaak naar macht. Hoewel het stadhuis ook een groot gebouw is 
wordt dat niet benadrukt. Het bestaat uit een aantal opgeblazen, maar herkenbare Zaanse-
Schanshuisjes die aan de achterzijde met elkaar verbonden zijn. Daardoor oogt het niet als één 
groot massief gebouw. Elk van de ‘kantoorhuizen’ is herkenbaar aan een eigen kleur, zodat een 
ambtenaar precies kan aanwijzen waar hij werkt. Het belang van herkenbaarheid en 
identificatie in de visie van Soeters zijn daarin terug te zien.  

d. (VO, 5) Kun je voorbeelden geven van architectuur waarmee macht getoond wordt? Waaruit 
leid je af dat er macht wordt verbeeld? 

 Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 

• Moderne hoge woon- en kantoortorens om te imponeren. Bijvoorbeeld Trump Tower met 
de vele verwijzingen naar rijkdom. 

• Grote kerken als de St. Pieter in Rome.  

• Grote pleinen als Kim Il-Sunplein in Noord Korea met imposante militaire parades. Het 
Rode Plein in Rusland is het machtscentrum van Rusland met vele tsarenpaleizen en 
kathedralen. 

• In de zeventiende eeuw lieten rijke burgers langs de nieuwe grachten in Amsterdam 
enorme stadspaleizen bouwen.  

• Brede trappen voor openbare gebouwen om afstand op te roepen tussen machthebbers en 
gewone mensen/het volk. 

 



Docentenhandleiding stArt   

Uitgeverij LAMBO, mei 2018 

 
7.  Soeters’ werk wordt gerekend tot het postmodernisme in de architectuur.  
a. (BS, 10) Onderzoek wat kenmerken zijn van het postmodernisme. Noem er drie. 

Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 

• Het mengen van oude en nieuwe stijlen veelal met ornamenten.  

• Combineren van elementen uit de elitecultuur en populaire cultuur. 

• Omarmen commercie en eigentijdse materialen en die toepassen op nieuwe manieren. 

• Humor, emotie en interactie. 

• Besef van maakbaarheid door bewustwording van relativering van de voortuitgang. 

• Verborgen constructies. 
b. (BS, 5) Beschrijf welke kenmerken van het postmodernisme jij ziet in het werk van Soeters.  

Alle hierboven beschreven kenmerken, hoewel Soeters ook veel geometrische vormen in zijn 
werk gebruikt die niet per se bij postmodernisme horen. 

c. (VK, 5) Hoe past het postmodernisme bij onze huidige samenleving? 
Mensen zijn individualistischer en dat sluit beter aan bij het postmodernisme dan bij het 
modernisme. In het postmodernisme is elke combinatie van stijlen en vormgeving mogelijk. In 
het modernisme moet alles strak, minimalistisch en functioneel zijn vormgegeven. In het 
postmodernisme kan iets dus beter op een individu worden aangepast. In de kunst betekent 
dat dat er meer ruimte is voor de persoonlijke handtekening van een kunstenaar. In onze 
samenleving vinden we ook belangrijk dat we kijken naar de behoeftes en daden van een 
individu in plaats van van een hele groep. 

 
8.  Kijk eens naar de module Jeff Koons – Balloon Dog. Koons wordt ook gezien als postmodernist.  
a. (VG, 5) Vergelijk het werk van Soeters en Koons. Welke overeenkomsten zie je? 

Als je de architectuur van de Zaanse stijl als uitvergrote alledaagsheid ziet, dan zie je dat ook 
terug in het werk van Koons, zoals zijn grote, glanzend stalen Balloon Dogs (1994-2004) en zijn 
Inflatable Ballerina (2018). 

b.  (EV, 3) Spreekt deze stijl je aan? Waarom wel of niet? 
Eigen antwoord leerling. Een mogelijkheid is om hier een klassikale discussie over te voeren, 
eventueel aan de hand van andere postmodernistische afbeeldingen. 

 
DOMEIN C. VERDIEPING 

Onderstaande vragen en opdrachten zijn te specifiek voor algemene antwoorden in dit 
antwoordmodel. Ze zullen waar mogelijk vergeleken moeten worden met Soeters’ 
uitgangspunten.  
Kenmerkende punten van Soeters’ stedenbouwkundige benadering: 
- Herkenbaarheid Voor de bewoners en mensen die er werken. 
- Versterking van de lokale identiteit. 
- Menselijke schaal; mensen moeten zich prettig en thuis voelen. 
- Beperkte openbare ruimte (rooms i.p.v. spaces). 
Deze kenmerken kunnen vergeleken worden met de door de leerlingen gekozen wijk of 
woonplaats.  
Bij het beoordelen van de opdrachten kan gebruikgemaakt worden van het beoordelingsmodel 
voor onderzoeksopdrachten en dat voor praktische opdrachten (opgenomen in de volledige 
stArt-handleiding). 

 
9.  Bekijk architectuur in je eigen woonplaats door de bril van Soeters. 
a.  (BS, 15) Onderzoek de architectuur van historische gebouwen in je eigen woonplaats. Dit 

kun je doen door voor historische gebouwen de kijkwijzer bij architectuur in te vullen. 
Zoek ook extra informatie op internet over de gebouwen. 

b.  (BS, 5) Bekijk ook historische foto’s op Google. Hoe was het vroeger?  
c.  (VO, 5) Wat zouden sterke punten en zwakke punten in de ogen van Soeters zijn? 
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 Suggesties om deze opdrachten aan te passen: 

• Het is een mogelijkheid om de klas in groepen in te delen en zelf historische 
gebouwen uit de woonplaats of omgeving te verdelen. 

• Ter variatie kan ook een deel van de leerlingen de woonplaats onderzoeken en een 
ander deel juist een heel andere stad. (Het kan interessant zijn om hier te letten op 
tegenstellingen: bijvoorbeeld een dorp en een grote stad, een plek met een 
belangrijk historisch centrum en juist een modernere plek.) Laat de groepen 
vervolgens hun bevindingen delen.  

 
10.  Bekijk jouw woonplaats eens met behulp Google Maps. Onderzoek het stadsplan van 

jouw woonplaats.  
a.  (EV, 10) Zijn er specifieke delen van de stad waarin jij weinig samenhang ziet? Denk 

bijvoorbeeld aan industriële gebieden of naoorlogse woonwijken waarbij de woningen te 
klein zijn voor huidige maatstaven. 

b.  (EV, 5) Welke wijk zou jij willen verbeteren, zodat het aantrekkelijk wordt voor mensen 
om er te wonen en te werken? 

c. (PR, 20) Maak een presentatie met behulp van een powerpoint of moodboard van 
datgene dat je onderzocht hebt en toon het aan de klas. Laat hierbij ook zien welke 
oplossing je hebt bedacht om de wijk die je bij 9b hebt gekozen te verbeteren. 

 
11.  (PR, 75) Je gaat nu in een groepje van vier werken aan een eigen stadsplan voor een deel 

van jouw woonplaats.  
a. Bespreek je presentatie van de vorige opdracht. Vergelijk die met die van anderen in jouw 

groepje. Bespreek de overeenkomsten met elkaar. 
b. Maak met elkaar een keuze voor een specifiek gebied. Dit gebied gaan jullie aantrekkelijker 

maken. Denk bijvoorbeeld aan het marktplein, het winkelgebied, een verlaten industriegebied 
of een sportcomplex. 

c. Maak met elkaar een stadsplan met een vormgeving die goed past bij jouw woonplaats. Denk 
hierbij ook goed na over leefbaarheid en herkenbaarheid. 

d. Maak met elkaar een promotiefilmpje over jullie masterplan waarin je duidelijk schetst hoe het 
er uit moet komen te zien. Gebruik voor het maken van het filmpje het stappenplan bij de 
introductie over film. 
Suggesties om deze opdracht aan te passen: 

• Als een filmpje te veel tijd kost, kan er ook voor een andere presentatievorm gekozen 
worden. 

• Er kan ook voor een tegengestelde opdracht gekozen worden: laat de leerlingen een wijk 
aanpassen op een manier die juist helemaal niet naar de smaak van Soeters is.  

• Om het thema plagiaat/inspiratie te laten terugkomen kan er ook voor gekozen worden 
om een deel van de klas deze opdracht eerst uit te laten voeren en een ander deel pas 
nadat ze de presentaties van de eerste helft gezien hebben. Vervolgens krijgen ze 
dezelfde wijken toebedeeld als de eerste helft. In hoeverre laten ze zich door elkaar 
inspireren? 

 
DOMEIN D. VERBINDING 

Ook in dit domein zijn de vragen zo specifiek dat het lastig is om algemeen geldende antwoorden te 
geven. Het is vooral van belang dat leerlingen hun mening kunnen onderbouwen. Eventueel is het 
mogelijk om bij vraag 12c en 12d een klassikale discussie te voeren en een gemeenschappelijke 
definitie van plagiaat op te stellen. 
12.  Architecten spreken van citeren als ze (stijl)kenmerken van andere gebouwen overnemen in 

hun werk. Zo citeren Soeters en Van Winden de oude stijlkenmerken van de oorspronkelijke 
Zaanse bouw. Citeren gebeurt op aller gebieden, zoals in mode, muziek of film. 

a.  (PR, 30) Presenteer jullie stadsplan van opdracht 11 aan elkaar. 
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b.  (BS, 10) Herken je de stijlkenmerken van je woonplaats in elkaars werk? Gaat dat alleen om 
citeren of ook om plagiaat?  

c. (BS, 10) Heb jij weleens meegemaakt dat iemand ervandoor ging met jouw idee? Hoe was dat? 
Wat heb je toen gedaan? Bespreek je ervaringen in de klas. 

d.  (EV, 5) Kijk eens terug naar de opdrachten in deze module. Ben je anders gaan denken over 
originaliteit en plagiaat? Zo ja, wat is er veranderd? Zo nee, wat is jouw definitie van plagiaat? 

 
13.  Soeters noemt het belang van herkenbaarheid en verbondenheid in architectuur. Bekijk 

klassikaal het werk dat jullie bij opdracht 11 hebben gemaakt.  
a.  (BS, 10) Welke stijlkeuzes hebben de andere groepjes gemaakt?  
b.  (VG, 10) Op wat voor manier hebben anderen gewerkt aan leefbaarheid en verbondenheid? 

Lijkt dit op wat jouw groepje heeft gedaan of is het anders? 
c.  (EV, 5) Kritiek op het postmodernistische werk van Soeters zou kunnen zijn dat hij een 

karikatuur heeft gemaakt van de karakteristieke van Zaanstad en de Zaanstreek. Ben je het 
daarmee eens? Waarom wel of niet? 

 
4. Extra beeldmateriaal (zie onder aan het document) 

• Zaanse Schans (4 afbeeldingen) 

• Sjoerd Soeters: Circus Zandvoort (1991). 

• Sjoerd Soeters: Java-eiland (Amsterdam) (1991-2000). 

• Sjoerd Soeters: Piramides (Amsterdam) (2000-2006). 

• Sjoerd Soeters: Kasteel Leliënhuyze (Den Bosch) (1999-2006). 

• Claude Monet: Molens in de buurt van Zaandam (1871). De impressionist verbleef een tijdje in 
de Zaanstreek. Afbeeldingen van zijn werk kunnen laten zien hoe de Zaanse streek in die tijd 
verbeeld werd. Zijn er veel overeenkomsten met het landschap nu? Wat valt er op aan de 
manier van schilderen? 

 
5. Bronnen en links 

• Website Sjoerd Soeters: https://pphp.nl/mensen/sjoerd-soeters/ 

• Volledig interview met Sjoerd Soeters: https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-en-
interviewers/sjoerd-soeters/ 

• Virtuele tour door Circus Zandvoort, een amusementsgebouw ontworpen door Sjoerd Soeters: 
http://www.circuszandvoort.nl/virtuele_tour/40 

• Blog over moderne verschijningsvormen van klassieke muziek: 
https://blog.lambo.nl/2017/12/06/classic/ 

• Monet in Zaandam: https://www.monetinzaandam.nl 
 
  

https://pphp.nl/mensen/sjoerd-soeters/
https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-en-interviewers/sjoerd-soeters/
https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-en-interviewers/sjoerd-soeters/
http://www.circuszandvoort.nl/virtuele_tour/40
https://blog.lambo.nl/2017/12/06/classic/
https://www.monetinzaandam.nl/
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Circus Zandvoort 
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Java-eiland 
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De Piramides 
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Kasteel Leliënhuyze 
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Claude Monet: Molens in de buurt van Zaandam (1871). 

 


