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Naam: Klas:

Auteur: Stef Desodt 
Tekeningen: Gilbert Declercq

Karel Appel:
een kanjer van een artiest!

100 jaar Karel Appel
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Vragenronde

• Ken je kunstenaar Karel Appel al?
 ❏ Ja. ❏ Neen.

• Ken je nog bekende kunstenaars?
 ❏ Ja. ❏ Neen.

 Wie? _________________________________________________________________________________________

• Heb jij interesse voor kunst?
 ❏ Ja. ❏ Neen.

 Voor welke soort kunst?________________________________________________________________________

• Heb je al gehoord van deze kunststromingen? 
 	 Ja Neen
 Vlaamse Primitieven  
 realisme  
 impressionisme  
 expressionisme  
 surrealisme  
 kubisme  

Karel … wie? Karel Appel?

We beëindigen deze reportage 
‘100 jaar Karel Appel’ met een 
zicht op zijn grafzerk op het 

kerkhof Père-Lachaise in Parijs.  

Zeg het maar 
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Markeer in de 
tekst.

•  Waar situeert de 
Dapperstraat 
zich?

•  Wat lees je op 
het kunstwerk 
dat zich bevindt 
aan de gevel van 
het geboortehuis 
van Karel Appel?

Hallo, 

ik ben Karel 

Appel.  

Precies 100 jaar geleden werd ik geboren. 

In kunstmiddens klinkt mijn naam als een klok. 

Nog altijd.

Al gehoord van Cobra? Neen, neen … ik heb het niet 

over de slang. Benieuwd wat Cobra dan wel 

betekent?

Ik vertel je erover in mijn dagboek.

25 april 1921

Mijn geboortehuis situeert zich in de Dapperstraat 

in Amsterdam.

De Dapperstraat bevindt zich in de Dapperbuurt in 

het stadsdeel Amsterdam-Oost.

In die volksbuurt breng ik mijn kinderjaren door.

   Aan de gevel van huisnummer 7 zie je een 

kunstwerk: ‘Karel Appel was hier’.

D
O

EN In 2021 krijgt Karel Appel in de media 
nogal wat aandacht.
Leg een documap aan over Karel Appel.
Ontwerp een leuke, passende cover.
Laat je inspireren door het kunstwerk 
hiernaast.

Questioning children, Karel Appel, 
Tate Modern

 

Knip artikels uit magazines en 
kranten over Karel Appel. Houd die bij 
in de map.

Weetje 
  Het gezin Appel woonde er ook in de woning met het huisnummer 17. Dit gebouw verdween in het begin van 
de 21ste eeuw onder de sloophamer.

Bladeren in het dagboek van Karel Appel
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D

O
EN Werk samen met een klasgenoot.

Verzamel weetjes over ‘oude’ beroepen. Welke bron(nen) raadpleeg je?
Leg voor elk ‘oud’ beroep een fiche aan.
Ben je klaar? Wissel dan de fiches uit met je klasgenoten. 
Bewaar je fiche in de verzamelmap.

Kik

Op 25 april 1921 verwelkomen mijn ouders me. In de 
buurt waar ik woon ravot ik met andere kinderen.
Raar maar waar: niemand noemt me Karel. Mijn 
roepnaam? ‘Kik, waar ben, je? Kik, blijf daar af! 
Kik …’. Kik dus.

Melkboer

Mijn opa aan vaders kant is melkboer. 

Ik herinner me nog dat hij elke dag bij de 
mensen langskomt met verse melk. Bij elke 

klant én bij elke 
levering houdt hij een praatje.

Kapper

Mijn vader houdt een kapperszaak open. Hij zet niet 
alleen de schaar in de haren. Ook met het scheren 
heeft hij de handen vol. Van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat is het bij ons thuis druk.

Eens de haren geknipt, blijven velen in het salon 
hangen om er met andere klanten nieuwtjes uit te 
wisselen. Druk, druk, druk!

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Wat is typisch voor de melkboer als hij melk thuis 
levert?

•  Welke activiteit hoort eveneens tot het takenpakket 
van de vader van Karel Appel?

Kinderjaren en jeugd

Weetje 
  Meestal maakte de melkboer zijn ronde in het gezelschap van een hond. 
Als het baasje bij de klant aanklopte, hield de viervoeter een oogje in het zeil. Je weet maar nooit …



Dromen

Hoe het komt, weet 

ik niet … Soms 

denk ik aan later. 

Moet ik ook zoals 

mijn vader mijn 

brood verdienen 

met knippen en 

scheren?

Dát wil ik niet. 

Mijn vader hoopt 

dat ik kapper word 

en hem in de kapperszaak bijsta.

Hoe breng ik hem op de hoogte van mijn grote 

droom? Wanneer vertel ik het hem? Vanavond 

misschien?

Neen, neen en nog eens neen

Mijn vader zucht heel diep als ik het met hem over 

later heb. ‘Jij … kunstschilder? Vergeet het, jongen’, 

schudt hij het hoofd.

Ik geef niet op en probeer hem te overtuigen dat ik 

geen aanleg heb om kapper te worden.

‘Neen, neen en nog eens neen’, klinkt het, ‘jij moet 

me assisteren in de zaak. Kunstschilder … 

waar haal je het?’

Kapper Karel

Ik zeg het niet luidop, maar mijn besluit staat vast: 

ooit maak ik kunstwerken.

Mijn vader leert me het vak. Dag in, dag uit knip ik 

haren, scheer ik en maak ik het salon proper.

De hele buurt denkt dat ik later de kapperszaak van 

mijn vader overneem. Iedereen vergist zich. Ik wil 

kunstschilder worden.

5

Weetjes 
  Tijdens zijn loopbaan als kapper verzamelt Karel Appel weetjes 
over de Rijksacademie in Amsterdam.   
  Buiten het weten van zijn vader om kuiert hij er af en toe in de buurt.

D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Schrijf een mogelijk gesprek uit tussen vader en zoon Appel: Karel wil kunstschilder worden, 
vader Appel heeft andere plannen. Speel het gesprek na. 
Stop het gesprek in de bewaarmap.

In de kapperszaak
G

O
ED

 G
EL

EZ
EN

?

Markeer in de tekst.

•  De vader van Karel is het 
niet eens met de droom 
van zijn zoon.

•  Karel probeert zijn vader 
te overtuigen.

De Rijksacademie bevond 
zich in de tijd van Karel 

Appel aan de 
Stadhouderskade.

Foto: beeldbank Amsterdam
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D

O
EN Stel: je wil naar de kunstacademie. Welke richtingen kun je er vandaag volgen?

Welke bron(nen) raadpleeg je?
Presenteer het overzicht op een fiche.
Bewaar de fiche in de map.

Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 verklaart Duitsland de oorlog aan 
Nederland. Het Duitse leger valt ook Luxemburg en 
België binnen. Er breekt ook voor ons gezin een donkere periode aan. Militairen van de ‘Wehrmacht’ 
overspoelen straten en pleinen.

Leuk is anders. De kapperszaak blijft open.
Boos, heel boos
19421942
Mijn besluit staat vast: ik wil nú kunstschilder worden. Zonder de toestemming van vader schrijf ik 
me in aan de Rijksacademie in Amsterdam. 

Alleen al als ik denk aan de vakken kunst-geschiedenis, teken- en schilderkunst, krijg ik 
kriebels in mijn buik.Mijn vader is boos, heel boos … Ook mijn moeder 
vindt mijn beslissing vreselijk.Tijdens een hoog oplopende ruzie valt het verdict: 
‘Eruit! Het huis uit! Weg! Dop maar je eigen boontjes!’.

Beurs

Ik blijf niet bij de pakken zitten. Bij het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten vraag ik een 
studiebeurs aan. En … die krijg ik!

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Karel vat met bijzonder veel 
enthousiasme de studie aan.

•  Als student vindt hij een 
oplossing voor het 
levensonderhoud.

  Ik heb het niet gemakkelijk …

Op straat gezet

Weetjes 
  Karel klopt met regelmaat aan bij het hoofd van de afdeling Bouwkunst, Beeldende Kunsten en 
Kunstnijverheid. De verantwoordelijke heeft begrip voor de situatie van Karel.
  Soms vraagt student Karel er een extraatje om in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Helaas … veelal vangt hij bot.

Foto: © Rijksmuseum
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Sinds 1992 vinden de studenten van de Rijksacademie 

Amsterdam onderdak in een voormalige kazerne uit 1865.

D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Stel een fiche samen over Guillaume 
Corneille en/of Constant Anton Nieuwenhuys.
Stop de fiches in de bewaarmap.

Vriendschap

Ik werk hard aan de kunstacademie. De Duitse bezetter kijkt nauwgezet toe wie wat doet en wie wat 
zegt.
Politiek interesseert me niet. Als ik maar kan schilderen. Tijdens mijn opleiding maak ik kennis 
met de kunstenaars Guillaume Corneille en Constant 
Anton Nieuwenhuys. Vooral met Constant klikt het. 
Later zullen we als vrienden grote steden bezoeken 
om er onze werken tentoon te stellen.

 

Zwerftocht

19441944
Naar het einde van de Tweede Wereldoorlog toe 
kampen we met een tekort aan voedsel en brandstof. Deze periode gaat de geschiedenis in als 
de ‘Hongerwinter’. Ruim 20.000 Nederlanders 
sterven van de honger.

Omdat ik weiger om in Duitsland te werken, ben ik 
op mijn hoede voor de Duitse bezetter. Ik sla op de 
vlucht en zwerf door Nederland. Uiteindelijk beland 
ik in de buurt van Hengelo.Mijn broer woont er en ik krijg er onderdak.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Karel volgt de bevelen van de Duitse 
bezetter niet op.

•  De ‘Hongerwinter’ zorgt voor heel veel 
ellende.

Zwerven door Nederland

Weetjes 
  In 1944 beëindigt Karel Appel zijn opleiding aan 
de Rijksacademie in Amsterdam.
  Tijdens de oorlogsperiode tekent Appel een aantal 
portretten van hongerende mensen.

Foto: © Wikipedia

Foto: © Nationaal Archief



8
D

O
EN Werk samen met een klasgenoot.

Sprokkel weetjes over Henri Matisse en/of Pablo Picasso.
Bewaar de fiches in de map.

Truusje

19451945

De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Eindelijk!

Het gaat niet zo goed met mij. De oorlog verzwakte 

me. Een lichtpunt: ik leer Truusje kennen. Het klikt 

tussen ons. Helaas … mijn vriendin sterft aan 

tuberculose.

Herinneringen

Ik bereid me voor op mijn allereerste expositie. 

Die zal plaatsgrijpen in ‘Het Beerenhuis’ in 

Groningen.

Vaak nog denk ik terug aan mijn oom, de broer van 

mijn moeder. Van hem kreeg ik op 14-jarige leeftijd 

een schilderkist.

Ik herinner me de uitstapjes in de natuur, waar hij 

me als verwoed amateurschilder de eerste knepen 

van het vak leerde.

Met trots toonde hij me zijn landschappen in de stijl 

van Monet.

Tijdens de voorbereiding op mijn eerste grote 

tentoonstelling denk ik vaak terug aan mijn 

opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam.

Als 19-jarige maakte ik er het werk  

‘Vroeg bloemstilleven’.

 Vroeg bloemstilleven.

Het is zover

Nooit vergeet ik mijn eerste solo-expositie in 

Groningen. Ik ben zo fier als een gieter. Ik besef dat 

weinigen ‘iets’ in mijn kunstwerken zien, laat staan 

dat de kunstcritici enthousiast zijn.

Wat later mag ik mijn werken tentoonstellen tijdens 

de expositie ‘Jonge Schilders’ in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Twee leuke gebeurtenissen in het leven 
van Karel.

•  Herinneringen aan de oom-amateur-
schilder.

Eerste expositie

Weetje 
  In zijn beginperiode laat Karel Appel zich vooral beïnvloeden 
door de grootmeesters Henri Matisse en Pablo Picasso.

 
De Franse kunstschilder 
en beeldhouwer 
Henri Matisse.   

 
De Spaanse 
kunstschilder, tekenaar, 
beeldhouwer, keramist, 
sieraadontwerper 
Pablo Picasso.
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D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Verzamel afvalmateriaal en maak 
er een kunstwerk mee.
Stel de werkjes tentoon. Neem 
foto’s en print die af.
Stop de prints in de bewaarmap.

Breken met het verleden

Ik breek met wat 

ik leerde op de 

academie.

Samen met 

Corneille trek ik 

naar Luik, waar 

we exposeren. 

En … ook in Parijs 

kan ik uitpakken 

met mijn ‘nieuwe’ 

stijl! 

Mijn kunstwerken 

geven mijn emotie 

prijs: ik schilder wat ik voel.

Opluchting

Er moet me iets van het hart: in Nederland moeten 

ze me niet. Schilderkunst, artiesten en sowieso 

vernieuwingen … geen spek voor hun bek.

Beeldhouwen

19471947

Raar maar waar, ik krijg alsmaar meer interesse 

voor het beeldhouwen. Af en toe vraag ik advies aan 

beeldhouwer Carel Kneulman.

Voor mijn beeldhouwwerken verzamel ik afval, sloop 

ik de houten luiken van mijn ramen, alsook de haak 

van de hijsbalk van mijn zolderkamer.

Met de slang van een stofzuiger, een bezemsteel en 

van het hout maak ik het kunstwerk ‘Drift op 

zolder’. Met zwarte en rode verf breng ik de vorm 

aan van het hoofd en ogen.

Ik weet best dat 

velen mijn beeld-

houwwerken 

'belachelijk' 

vinden. Laat ze 

maar lachen ...

'Drift op zolder'.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Appel verkiest een andere 
kunststijl.

•  In Nederland kent het werk van 
Appel geen succes.

•  Het materiaal waarmee Appel 
beeldhouwwerken creëert.

tussen ladingen zakspiegeltjes zeepbellen bakpoederkurken schuimspanen paraplu’s krijt messenspeelgoedauto’s tuinsproeiers pijpenwissers
…

ontlok je aan het leven al de elkaaromarmende en de elkaar
verscheurende kleuren

Lucebert

Nieuwe stijl

Weetje 
  Jaren later verschijnt er een gedicht van Lucebert over het beeldhouwwerk van Appel. Een fragment:

© SABAM Belgium 2022

© SABAM Belgium 2022
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‘Vogels’ van Corneille.

D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Beschrijf het kunstwerk ‘Vogels’ van Corneille. Wat zie je? Vind je het mooi of niet en waarom?
Bewaar de beschrijving in je map.

Experimentele Groep
16 juli 194816 juli 1948
Samen met Constant en zijn broer, Corneille, Theo Wolvecamp en Anton Rooskens besluiten wij als 
kunstenaars een groep op te richten: de Experimentele Groep.Ook Tsjeerd Hansma hoort erbij. Zijn lidmaatschap is 

evenwel van korte duur. Problemen lost hij op met 
zijn vuisten en dat staat ons niet aan.Wat later sluit ook Hugo Claus aan.

Cobra

Tijdens een congres in Parijs maken we kennis met 
nog andere kunstenaars uit België. Ook enkele artiesten uit Denemarken zoeken ons op.

8 november 1948
8 november 1948
We wisselen ideeën uit en … het is zover: de kunstgroep Cobra ziet het levenslicht.Ik vind de naam een uitstekende keuze: Cobra met 

de ‘Co’ van Copenhagen (Kopenhagen), de ‘br’ van 
Brussel en de ‘a’ van Amsterdam. Zeg nu zelf!
Moeizaam

Vanuit Amsterdam, Brussel en Kopenhagen werken wij – beeldende kunstenaars, dichters en 
schrijvers – samen.Nog eventjes de stichters op een rij?Asger Jorn uit Denemarken,Joseph Noiret en Christian Dotremont uit België,

Corneille, Constant en ikzelf uit Nederland.Ik moet eerlijk zijn: Cobra wordt in de media 
allesbehalve gewaardeerd.We houden vol en laten ons niet van de wijs brengen.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  De leden van de 
Experimentele Groep.

•  De Belgische 
oprichters van Cobra.

Van de Experimentele Groep naar Cobra

Weetje 
  Karel Appel en ook Corneille laten zich tijdens de Cobra-periode inspireren door de kunst van de 
natuurvolkeren en door kindertekeningen.

De Belgische 
auteur 
Hugo Claus. 
(Foto: Wikipedia)

© SABAM Belgium 2022
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D
O

EN Werk samen met een 
klasgenoot.
Lijst de doeleinden van Cobra 
op.
Ga je wel of niet akkoord met 
hun doelen? Argumenteer. 
Neem notities.
Stop de notities in de 
verzamelmap.

Vreselijke commentaren

Pff, in Nederland kennen onze expressionistische 

werken allesbehalve succes.

Ik noteer…

De schilders, de schrijvers en de dichters van Cobra 

zijn knoeiers, kladders, verlakkers …

Hun schilderijen vormen een belediging 

aan het adres van de Nederlandse burgerman …

Ze kunnen met hun werken maar beter de 

Kalverstraat plaveien of het werk in de IJ gooien …

Geklad, geklets en gekladder …

Nog meer van dat? Op straat schelden mensen me 

uit en een avond over experimentele dichtkunst 

eindigt met een vechtpartij.

Ons doel

‘Ze’ snappen het niet. Ons doel? We keren ons af 

van het traditionele schilderen. We zoeken naar een 

uitbundige, spontane en experimentele schilder-

wijze. We vinden het niet belangrijk om wat we zien 

exact weer te geven. We protesteren tegen de 

klassieke schilderkunst, waarin te veel de nadruk 

ligt op het intellectuele. 

Weinigen snappen dat we met onze stijl ook 

protesteren tegen de Tweede Wereldoorlog.

Blijkbaar vergeten velen waartoe ‘het intellect’ in 

staat is.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  De kunstwerken worden 
beter niet geëxposeerd.

•  De leden van Cobra hebben 
een belangrijke boodschap 
tegen het oorlogsgeweld.

Cobra 1948 - 1951

Weetjes 
   Tot verbazing van velen krijgt Cobra in 1949 de kans om de 
werken tentoon te stellen in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
  In Denemarken pakt de pers uit met positieve commentaren.

'Zonder 

titel', 
Asger Jorn
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12Dan maar naar Parijs

D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Sprokkel weetjes over:
Remco Campert, Simon 
Vinkenoog, Hugo Claus en/of Bert 
Schierbeek.
Noteer de info op fiches.
Bewaar de fiches in de map.

Opdracht

In Nederland blijft de waardering uit, laat staan 
dat we succes kennen. En toch vraagt de stad Amsterdam mij om een wandschilderij te maken voor de kantine van het stadhuis aan de Oudezijds 

Voorburgwal.
Ik werk een hele tijd aan het muurkunstwerk ‘Vragende kinderen’. 

Maar zie … de ambtenaren vinden mijn kunstwerk helemaal niets om naar te kijken ‘met kinderen die slechts uit een paar gekleurde vakken bestaan, met stippen die ogen voorstellen, met streepjes als vingers …’.De kritiek groeit en de gemeentelijke overheid beslist om mijn kunstwerk achter het behang te verbergen.

Beu

In de media blijft men de spot drijven met mijn 
kunstwerken. Een voorbeeld? ‘De kinderen die Appel 
schildert, kunnen niet zitten, ze hebben geen 
billetjes. Zijn figuren lijken op een verzameling 
kilometerpaaltjes.’
De negatieve beoordelingen stapelen zich op. 
Mijn vernieuwende kunst, alsook die 
van mijn Cobra-
collega’s wordt niet gesmaakt.
Mijn besluit staat 
vast: ik verhuis 
naar Parijs. 
Ik klop aan in de 
Rue Santeuil, waar jonge schilders en 
dichters elkaar ontmoeten.

Ik woon en leef er in armoedige omstandigheden. 
Mijn woonst? Een slooppand tegenover een   stinkende leerlooierij … Leuk is anders, maar 
terugkeren naar Nederland? Nooit!

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Het kunstwerk ‘Vragende 
kinderen’ valt bij de ambtenaren 
niet in de smaak.

•  De woonst van Karel Appel in 
Parijs is niet luxueus.

Weetjes 
  Het kunstwerk ‘Vragende kinderen’ wordt na tien jaar van 
achter het behang gehaald.
  In het atelierpand in Rue Santeuil ontmoet Karel Appel 
onder anderen Remco Campert, Bert Schierbeek, Simon 
Vinkenoog en Hugo Claus.

In de Rue Santeuil ontmoet Appel 
andere jonge kunstenaars.

Vragende 
kinderen.

 Montmartre Parijs.
(Foto: Wikipedia)

© SABAM Belgium 2022



Alles en nog wat

Hoe ik mijn werk zelf zie en omschrijf? Ik schilder in 

felle kleuren, in simpele vormen en stevige lijnen 

vriendelijke kinderen en fantasiedieren.

Ook tijdens de Cobraperiode blijf ik experimenteren.

Ik verzamel afvalmateriaal. Met stukken hout, 

rubber, kurk en ijzer maak ik kunstwerken in reliëf. 

Ik experimenteer 

met olieverf, 

plakkaatverf, 

waterverf en een 

speciaal soort 

muurverf.

In een paar lijnen en vlakken zet ik een figuur, 

een dier of een plant neer. Mijn werken blijven er 

meestal kinderlijk uitzien. In de media hebben de 

kunstcritici het over ‘de volwassen kinderlijke stijl’ 

van Appel’.

Werken met Hugo Claus

Eind 1950Eind 1950

Met de bekende Belgische auteur Hugo Claus werk ik 

een tijdje samen aan een bundel geïllustreerde 

gedichten. Het werk ‘De blijde en onvoorziene week’ 

verscheen op 200 exemplaren. 

Wie het wou, kon vooraf inschrijven. Ik onthoud het 

mijn hele leven: slechts drie mensen schreven in! 

Einde Cobra

19511951

Het vlot niet meer zo goed met Jorn en Dotremont. 

De meningsverschillen stapelen zich op. 

Juist, je raadt het: het einde van Cobra is in zicht. 

Cobra is over en uit …

Weetje 
  Vandaag is de gedichtenbundel ‘De blijde en onvoorziene week’ 
één van de meest belangrijke werken van de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag.    

D
O

EN Werk samen met een klasgenoot.
Verzamel resten rubber, hout, ijzer, kurk …
Maak er een kunstwerk mee.
Stel de werkjes tentoon. Neem foto’s en print die af. Stop de foto’s in de bewaarmap.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Het materiaal waarmee 
Karel Appel zijn reliëfs 
maakt.

•  De verkoop van ‘De blijde 
en onvoorziene week’ 
blijkt geen succes.

De Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag.

13Expressionisten



14Internationaal succes
D

O
EN Werk samen met een klasgenoot.

Sprokkel een weetje over de Biënnale van Venetië.
Bewaar de weetjes in de map.

Parijs en New York
19541954
Met dank aan onder 
anderen de Belgische schrijver Hugo Claus, mag ik mijn werken 

exposeren in Parijs. 
Ik vind het een hele eer. En niet te geloven: ik mag ook tentoonstellen in New York!  

Prijs

Het is even slikken: ik win de Unesco-prijs op de Biënnale van Venetië! Ik stel vast dat mijn internationale doorbraak een definitieve wending 
neemt.

Opdrachten

Mijn zegetocht bezorgt me een intens geluksgevoel. 
Ik krijg alsmaar meer opdrachten.Vooral voor openbare gebouwen maak ik nogal wat 
muurschilderijen.

Vrouwen

Ik denk nog vaak aan Truusje. Na haar dood stapte 
ik een tijdje met Tonie door het leven. Weer later 
leerde ik Machteld van de Groen kennen. Machteld 
zal mijn hele leven invloed op mij blijven uitoefenen.
Met haar kan ik uren en uren praten over kunst. 
Het klikt tussen ons.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Het succes van Appel in het 
buitenland.

•  De belangrijke plaats die 
Machteld van der Groen in het 
leven van Appel inneemt.

  
Karel met 

Machteld van der Groen.

Weetjes 
   De grote ‘muze’ in Karels leven is Machteld van der Groen. Zij overlijdt 
in 1970 op amper 35-jarige leeftijd. 
  Karel Appel heeft na het overlijden van Machteld nog relaties met 
Evelyne, met Herry en ten slotte met Henriet de Visser.   
  Karel heeft geen kinderen.

New York, anno 1953.
(Foto: Wikipedia)



15Van arm naar welstellend

D
O

EN Sprokkel weetjes over ‘jazz’. 
Noteer op een fiche.
Zoek via Google stukjes jazzmuziek. 
Presenteer jouw fragment aan de 
klasgenoten.

Wat een uitspraak

In de 
krant ‘Vrij 
Nederland’ 
geef ik een 
interview. 
Mijn woorden 
maken 
blijkbaar 
indruk. 
‘Ik rotzooi maar een beetje aan. Ik leg het er tegenwoordig flink dik op, ik smijt de verf er met kwasten en plamuurmessen en blote handen tegenaan, ik gooi 

er soms hele potten tegelijk op.’De commentaren blijven niet uit. Pff, ik meen dat 
niet. Het was grappig bedoeld.

Muurschilderijen
Ik krijg nu ook opdrachten in Nederland. Op mijn 
to do-list staat onder andere:-  muurschilderijen voor het Stedelijk Museum in Amsterdam

-  zes gebrandschilderde ramen voor de Paaskerk in 
Zaandam

-  stoffencollage in 
het Palazzo Grassi 
in Venetië

-  decoratie voor de 
spaarbank in 
Amsterdam

-  illustraties voor 
gedichten van onder anderen Hugo Claus en Simon Vinkenoog-  het iepen-project in het Vondelpark-  portretten van jazzmuzikanten

Muziek

Ik blijf schilderen 
met dikke lagen verf. En … ik laat me 
alsmaar meer 
inspireren door 
muziek, vooral 
jazzmuziek.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Een uitspraak die voor nogal wat 
commentaren zorgt.

•  Het muziekgenre dat Appel inspireert.

Weetjes 
   Ook al een bekende uitspraak van Appel: ‘Ik wil schilderen zoals de jazzmusici muziek maken, met felle 
accenten.’
  Eens Appel er financieel beter voor staat, belandt hij in de omgeving van Nice op een landgoed in een 
kasteel, dat hij enkele jaren later koopt.

 Palazza Grassi Venetië.

Foto: Coleman Hawkins



D
O

EN Beluister ‘Musique Barbare’ via Google en noteer jouw bevindingen op een fiche. 
Werk samen met een klasgenoot.
Stop de fiche in de bewaarbox.

Film

19611961

Vorig jaar won ik in New York de Guggenheim 

International Award. Ik krijg in de Verenigde Staten 

aandacht! In Nederland geven alsmaar meer 

‘kenners’ toe dat ik wellicht tóch iets kan …

De cineast Jan Vrijman klopt bij me aan. Hij stelt 

voor om een film 

over mij als 

kunstschilder te 

maken. 

Onder de titel 

‘De werkelijkheid 

van Karel Appel’ 

filmt Vrijman mij 

met de cameralens 

door een gat in het 

doek. Alweer ophef: 

ik gooi met een paletmes kilo’s verf tegen het 

canvas. Tijdens het schilderen zeg ik hardop: 

‘Ik schilder als een barbaar … De rauwe 

schilderslik, daar gaat het om …’.

Langspeelplaat

19631963

Velen reageren verbaasd als ik 

mijn eerste (en enige) 

langspeelplaat opneem. 

Soort muziek op de 

LP ‘Musique 

Barbare’? 

Een mix van 

expressionistische 

klanken.

Koeler

Al of niet bewust kies ik voor een andere stijl. De 

warme klanken en de expressionistische manier van 

schilderen maken plaats voor een koelere werkwijze. 

Ik kies voor lichtgevende, felle kleuren en breng die 

dun en gelijkmatig verdeeld in vakken aan op het 

doek.

Het gaat me eindelijk voor de wind. De opdrachten 

stapelen zich op. Ik blijf verder experimenteren.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  De uitspraak die alweer voor ophef zorgt.
•  De nieuwe werkwijze van Karel Appel.

Weetjes 
  Ook de sculpturen van Karel Appel vallen op door de veelkleurigheid. 
   Hij maakt o.a. gebruik van knoestige boomstronken van olijfbomen uit Frankrijk.
  In de meeste sculpturen kun je van alles zien.

16Andere werkwijze

  
Frog with Umbrella, 2001.

© SABAM Belgium 2022



D
O

EN Tik in in Google ‘One more clip from Karel Appel’s 
studio’, bekijk het filmpje en noteer jouw 
bevindingen op een fiche.
Bewaar de fiche in de box.

Roem in Nederland

Ik reis ontzettend veel. Hierdoor kan ik alsmaar 

meer contacten leggen in de Amerikaanse 

kunstwereld.

Ik kan nauwelijks het aantal tentoonstellingen 

tellen. Stilaan bereik ik het hoogtepunt in mijn 

kunstloopbaan. Ook in Nederland …

Wie weet, valt mijn succes toe te schrijven aan mijn 

nieuwe werkwijze.

Ik breng de verf weer dikker op mijn werken, 

waardoor de kleuren door elkaar lopen.

Gekleurd glas

Ook met glas begin ik te experimenteren. Voor het 

scholencomplex van het Technikon in Rotterdam 

maak ik een kunstwerk van glas dat voor kleur zorgt 

in de betonnen constructie. 

Nog maar een keer

Door mijn vernieuwingen krijg ik in de media  

- ook in Nederland - extra aandacht. Vernieuwing? 

Ik kies voor ‘dramatische’ onderwerpen die typisch 

zijn voor deze tijd: ‘Aan het graf’, ‘Oorlog en honger’, 

‘De zondvloed’ …

Een bekende tv-journaliste interviewt me. Als ze mij 

nogal wat kritische vragen stelt, bijt ik haar toe: 

‘Tais-toi et sois belle’*. Honderdduizenden 

Nederlanders vinden zo’n uitspraak niet kunnen.

Nog maar een keer krijg ik het in de media hard te 

verduren. (*’Houd je mond en wees mooi’.)

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  De nieuwe werkwijze van Karel 
Appel.

•  De uitspraak van Karel Appel 
tijdens een interview waarop 
heel wat commentaar volgt.

Weetjes 
  1974. Appel stelt voor om in Amsterdam een Karel Appel Museum op te richten. Helaas … de directeur gaat 
niet in op het voorstel. Appel laat een vrachtwagen voorrijden om al zijn werken uit het museum op te halen.
  1989. Appel maakt naam in Japan. De Japanners bewonderen zijn werk tijdens zijn grote 
overzichtstentoonstellingen.

17De jaren 70 en 80

Het scholencomplex 

van het Technikon 

in Rotterdam.



18De jaren 90

Uit de opera 
‘Noach’.
(foto: Wikipedia)

D
O

EN Maak een reis op Google Earth van New York city over Connecticut, Monaco naar Toscane.

Vier ateliers

19901990
Ik beschik over vier 
ateliers, jawel … 
vier! In New York 
city, in Connecticut, 
in Monaco en in 
Toscane.
Vooral in het atelier 
in New York city 
experimenteer ik én 
vernieuw ik mijn stijl. Ik stel ook vast dat door het 
andere licht in bijvoorbeeld Toscane dezelfde thema’s een totaal ander karakter krijgen.

Interview

19931993
In een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad leg 
ik de klemtoon op het vernieuwen. Ik zeg: ‘Mezelf 
vernieuwen … Ik deed het mijn hele leven. Als 72-jarige doe ik het nog altijd. Niet met mooie plaatjes schilderen, zoetige kleurtjes maken. Een mooie kleur kan ik ook wel mengen, maar dat is 

niet de behoefte, niet de geest van onze tijd.’

Levensgroot

In mijn atelier in New York city stel ik levensgrote 
figuratieve beelden samen uit diverse ‘gevonden’ 
voorwerpen. Ik kies voor nogal wat ‘onderdelen’ van 
dieren, zoals paarden, olifantjes, een varken, 
kikkers, een opgezette hertenkop …

Ik verwerk in mijn 
sculpturen ook 
stukken sloophout en gebruiksvoorwerpen uit allerlei culturen: van Mexicaanse 

maskers tot antieke ramen.

Film

In de videofilm ‘If I were a bird’* geef ik een kijk op 
mijn activiteit in het atelier. Ik stel er een vloeistof 
voor die ik samenstel door kleurstof aan te lengen 
met eieren. (*’Mocht ik een vogel zijn’)Ook stel ik vast dat hoe ouder ik word, hoe vlugger 
ik vernieuw.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Een belangrijk fragment uit een 
interview waarin Appel het heeft 
over ‘vernieuwing’.

•  Het materiaal dat Appel gebruikt 
voor zijn levensgrote figuratieve 
beelden.

Weetjes 
  Karel Appel ontwerpt in de jaren 90 kostuums, alsook decorstukken met dieren en monsters voor 
de opera ‘Noach’ en Mozarts opera ‘Die Zauberflöte’. (’De Toverfluit’)
  De werkwijze - in de film ‘If I were a bird’ - die Appel presenteert om een vloeistof samen te stellen 
door kleurstof aan te lengen met eieren, gaat terug naar de Vlaamse Primitieven.

  New York city.
(foto: Wikipedia)

© SABAM Belgium 2022



D
O

EN Tik in in Google ‘Karel Appel 
L’Art est une fête*’, bekijk het 
filmpje en noteer je 
bevindingen op een fiche. 
(*’Kunst is een feest.’)
Bewaar de fiches in de 
verzamelbox.

Hét geheim

19991999

Van onze Nederlandse 

koningin Beatrix ontvang ik 

een lint waarmee zij mijn 

verdiensten in de 

kunstwereld in de verf zet.

20002000

Volgend jaar vier ik mijn 80ste verjaardag. 

Een tv-zender nodigt me uit voor een interview. 

Ze vragen me om acht kunstwerken uit alle fasen 

van mijn loopbaan te belichten.

Op de vraag ‘Wat hield je al die jaren voor ogen?’ 

antwoord ik ‘Net als Vincent van Gogh wou ik het 

geheim van het leven raken. Het geheim? 

Het onuitsprekelijke. Bij een goed doek houd je je 

mond …’

Nog een hoogtepunt

In het Stedelijk Museum in Amsterdam presenteer ik 

13 doeken van ruim twee bij twee meter. In deze 

werken breng ik een lofzang van licht en kleur op 

het Nederlandse landschap. 

Deze keer krijg ik in de media positieve 

commentaren.

Al of niet mooi

20042004

In het museum 

Bozar in Brussel 

stel ik een aantal 

werken tentoon 

die bol staan van 

de felle kleuren. 

Aan de meeste 

doeken bevestig 

ik aan de 

onderkant 

touwen of 

kettingen, waaraan ik mini-karren vastmaak. 

Op die karretjes leg ik beschilderde maskers, 

alsook opgezette dierenkoppen.

Weinig of niemand vindt dit extraatje mooi. 

Ik reageer … ‘Dat hoef je niet te begrijpen. Toch dit: 

ook wij zitten met kettingen geketend aan deze 

planeet. Het leven en de kleur blijven, de rest is 

sterfelijk … Ik begrijp het ook niet, daarom blijf ik 

schilderen.’

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  De vergelijking die Appel 
maakt met Vincent van 
Gogh.

•  De reactie op de 
tentoonstelling in het 
museum Bozar in Brussel.

Weetjes 
  Ook al oogt het opdrachtenlijstje goed gevuld, Appel werkt altijd 
aan één kunstwerk tegelijk. Eens het schilderij af, begint hij aan 
het volgende.
  In Amstelveen wordt een museum aan Cobra en Appel gewijd: 
het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen.

19De laatste levensjaren

Bozar, Brussel. (foto: Wikipedia)

Foto: © Creative Commons©
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20Karel Appel sterft

D
O

EN Tik in in Google ‘Het geheim van de Meester 
Karel Appel YouTube’, scroll doorheen het 
filmpje. Noteer wat je boeiend vindt op een 
fiche.

Hartkwaal

20062006
Het gaat niet zo goed met mij. Ik lijd onder meer aan 
een hartkwaal. Ondanks de ernstige hartproblemen 
blijf ik schilderen. Mijn levensmotto luidt ‘Wie niet 
schildert, is dood’.
In Zürich schilder ik 
- het kan niet anders - zittend. En ja, als ook dat niet meer lukt, 

teken ik met krijt op een vel papier.

Laatste contacten
De oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam bezoekt me en enkele weken later belt 
hij me op om me te feliciteren met mijn verjaardag. 
We maken grapjes. Hij eindigt het gesprek met ‘Je moet blijven schilderen’.

Laatste werken
Mijn laatste voltooid werk is een portret van de 
oud-directeur. Ik vervaardig het met onder meer 
buizen en planten.
Mijn laatste onvoltooid werk: een met dikke lage 
geschilderd landschap.

3 mei 2006

Ik bevind me in Zürich en voel dat ik zal sterven.
Flitsen uit mijn leven stapelen zich op in mijn geest.
Zoon van een kapper … op straat gezet … de 
academie … kan met moeite de verf betalen … 
Nederland erkent me niet … naar het buitenland … 
Cobra … eerste tentoonstellingen … eerste opdrachten… krasse uitspraken in interviews … 
atelier in New York city … beeldhouwwerken … 
film … sculpturen … glaswerk … langspeelplaat … 
eindelijk erkenning in Nederland … nieuwe stijlen 
… gevelversieringen …Het is zover. Ik sterf.

G
O

ED
 G

EL
EZ

EN
?

Markeer in de tekst.

•  Het laatste voltooid en onvoltooid 
kunstwerk.

•  Belangrijke flitsen uit het leven van 
Appel.

Weetje 
  Enkele reacties na het overlijden van Karel Appel:

‘Hij nestelde zich nooit in zijn roem. Hij wou telkens wat anders doen.’
‘Appel bewonderde Rembrandt en Vincent van Gogh.’
‘Appel heeft geen navolgers. Een groot schilder heeft geen navolgers.’
‘Voor velen een inspiratiebron.’
‘De Cobra-beweging was ondenkbaar zonder Appel.’
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1. In welke stad zag Karel Appel het levenslicht?

  ❏	a In Rotterdam. (Karel)

  ❏	b In Den Haag. (In)

  ❏	c In Amsterdam. (De)

2. Welke tekst staat er op het kunstwerk van de woning in de Dapperstraat

 in Amsterdam, waar Karel zijn kinderjaren doorbracht?

  ❏	a ‘Hier woonde Appel’. (Appel)

  ❏	b ‘Karel Appel was hier’. (bekende)

  ❏	c ‘Karel Appel groet jou’. (Nederland)

3.  Hoe luidt de roepnaam van Karel?

  ❏	a Kar. (maakte)

  ❏	b Kik. (expressionist)

  ❏	c Knar. (krijgt)

4.  Welk beroep oefende Karels opa uit?

  ❏	a Melkboer. (Karel)

  ❏	b Kapper. (beelden)

  ❏	c Herbergier. (hij)

5.  Waaruit bestaat de grote droom van de jonge Karel?

  ❏	a Een beroemd kunstenaar worden. (Appel)

  ❏	b Een immens groot kapperssalon leiden. (van)

  ❏	c Een bekend voetballer worden. (in)

6.  Waarover verzamelt Karel allerlei info toen hij nog kapper was?

  ❏	a Over Rembrandt en van Gogh. (afval)

  ❏	b Over de Rijksacademie in Amsterdam. (kiest)

  ❏	c Over monumenten. (het)

Quiz

Markeer telkens het correcte 
antwoord. Met de woorden 

achter de correcte antwoorden 
kun je een zin vormen.  
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7. Hoe reageren de ouders van Karel als hij het kapperssalon de rug toekeert?

  ❏	a Karel moet voortaan betalen voor ‘kost en inwoning’. (zijn)

  ❏	b Karel moet zelf zijn potje koken. (soms)

  ❏	c Karel wordt op straat gezet. (voor)

8.  Hoe betaalt Karel Appel zijn studies?

  ❏	a Hij vraagt een beurs aan. (felle)

  ❏	b Hij treedt op als straatmuzikant. (reliëfs)

  ❏	c  Hij verrast de voorbijgangers in de winkelstraten met stoeptekeningen. (kan)

9.  Met welke kunstenaar maakt Karel kennis tijdens zijn opleiding?

  ❏	a Met Theo Wolvecamp. (door)                                              

  ❏	b Met Anton Rooskens. (Appel)

  ❏	c Met Constant Anton Nieuwenhuys. (kleuren)

10.  Welk kunstwerk schildert Appel op het einde van de Tweede Wereldoorlog?

  ❏	a ‘Vragende kinderen’. (en)                                                    

  ❏	b ‘Hongerwinter’. (inspiratie)

  ❏	c ‘De ontmoeting’. (succes)

11.   In welke stad grijpt de allereerste expositie plaats met werken van Karel 

 Appel?

  ❏	a In Groningen. (brengt)

  ❏	b In Vlissingen. (van)

  ❏	c In Amstelveen. (in)

12.  Door welke grootmeester laat Appel zich in de beginperiode van zijn carrière

 beïnvloeden?

  ❏	a Door Mondriaan. (kindertekeningen)

  ❏	b Door Pablo Picasso. (de)

  ❏	c Door Pieter Paul Rubens. (het)

13. Voor welke kunstvorm krijgt Appel alsmaar meer interesse?

  ❏	a Voor keramiek. (na)

  ❏	b Voor graffiti. (buitenland)

  ❏	c Voor beeldhouwen. (verf)

Quiz
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14. Welke bekende Belg sluit aan bij de Experimentele Groep waarvan Appel

 tot de oprichters behoort?

  ❏	a Jan Decleir. (zijn)

  ❏	b Hugo Claus. (in)

  ❏	c Louis Paul Boon. (ook)

15. Wie behoort niet tot de stichters van Cobra?

  ❏	a Asger Jorn uit Denemarken. (opleiding)

  ❏	b Joseph Noiret uit België. (begin)

  ❏	c Tsjeerd Hansma uit Nederland. (dikke)

16.  Waardoor laat Karel Appel zich tijdens de Cobra-periode inspireren?

  ❏	a Door de kunst van natuurvolkeren. (lagen)

  ❏	b Door tekeningen van drugsverslaafden. (aan)

  ❏	c Door tekeningen van mensen met een beperking. (van)

17.  Welke uitspraak is van Karel Appel?

  ❏	a ‘Ik vind het leuk om de Nederlandse burgerman te beledigen.’ (de)

  ❏	b ‘Ik klad, ik klets en ik kladder.’ (zijn)

  ❏	c ‘Ik rotzooi maar een beetje aan.’ (op)

18.  Waartegen protesteren de leden van de Cobra-beweging?

  ❏	a Tegen de klassieke schilderkunst. (het)

  ❏	b Tegen de politici. (academie)

  ❏	c Tegen de burgerij. (loopbaan)

19.  Welk kunstwerk werd ooit verstopt achter het behang?

  ❏	a ‘Vragende kinderen’. (doek.)

  ❏	b ‘Clown’. (in.)

  ❏	c ‘Oerbeest’. (kunstenaar)

20. Wat maakt een einde aan Cobra?

  ❏	a Hevige negatieve commentaren in de media. (Amsterdam)

  ❏	b Meningsverschillen. (Hij)

  ❏	c Het leeftijdsverschil van de leden. (richt)

Quiz
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21. Welke vrouw is de grote ‘muze’ in Karel Appels leven?

  ❏	a Truusje. (hij)

  ❏	b Machteld van der Groen. (experimenteert)

  ❏	c Henriet de Visser. (weinig)

22. Karel Appel verbaast met een langspeelplaat. Wat is de titel?

  ❏	a ‘Grotesque’. (Cobra)

  ❏	b ‘Une Folie’. (waardering)

  ❏	c ‘Musique Barbare’. (graag)

23. In welke film geeft Appel een kijk op zijn activiteiten in het atelier?

  ❏	a ‘If I were a devil’. (op)

  ❏	b ‘If I were a tree’. (uit)

  ❏	c ‘If I were a bird’. (met)

24. Welk geheim in het leven hield Appel altijd voor ogen?

  ❏	a De stilte. (in)

  ❏	b Het onmogelijke. (aan)

  ❏	c Het onuitsprekelijke. (allerlei)

25. Welk kunstwerk wou Appel nog voor zijn dood afwerken?

  ❏	a Een clown. (stilte.)

  ❏	b Een landschap. (materiaal.)

  ❏	c Een zelfportret. (kunst)

Quiz



25Tijd over? Zoek het uit. 

Kruisende woorden

Horizontaal
1 bekend Nederlands schilder – meisjesnaam
2 landcode België – nonkel
3 beroep van  Karel Appel
4 voornaam van broer van Vincent van Gogh – daar – sint (afk.)
5 van ‘slokken’
6 reeds – stemt een muziekinstrument
7 groep van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland – hoofddeksel
8 sprookjesfiguur – achteraf
9 jongensnaam – opstand
10 soort metaal – ook
11 Nieuw-Zeeland (afk.) – eveneens
12 geboorteland van Karel Appel
Verticaal
1 bepaalde stroming in de schilderkunst – van ‘zijn’
2 tegenslag – lichamelijke opvoeding (afk.) – ingenieur (afk.)
3 moederkip – van ‘bevinden’
4 jongensnaam – senior (afk.) – van mij en van jou
5 plezier – soort wandelstok
6 hoogstaande – … was eens – extra large (afk.) in kledij
7 errond
8 gevangenis – kleine middelgrote onderneming (letterwoord) – salaris
9 noordoost (afk.) – harde materie – opperwezen
10 geboortestad van Karel Appel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3

2 13

3 8 7

4 4

5 10 6

6 5

7 9

8 14

9 11

10 12

11 2

12 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Noteer het kernwoord. 



26Tijd over? Zoek het uit. 

Geheimschrift

inspiratie =          

werkje =      

vlug =    

code =    

eb =	  

                               

                       

            

                   

                 

   

✎	  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Lettersom

t 111 – 18
v 132 : 4
a 121 – 38
s 132 - 47
a 166 : 2
e 17 x 6
n 19 x 9
f 228 : 4
c 17 + 19

 36 83 171 33 83 85

 . . . . . .
Maak met dit woord een zin.

✎	  ......................................................................................................................................................................................................................



27Tijd over? Zoek het uit. 

Canvassen

Zoek de drie gelijke schildersdoeken.
Met de woorddelen onder deze drie doeken 
stel je een woord samen.

✎	  ......................................................................................................

Kleurrijk kunstwerk

Kleur de driehoeken geel, de vierhoeken groen.
Vorm met de letters in de groene vakken de naam 
van een kunstenaar.
Met de letters in de driehoeken doe je hetzelfde.

✎	  ......................................................................................................

.....................................................................................................................

Volg de pijl

Volg de uitgestippelde weg  in het letterrooster. Start bij de pijl.

R E W T E • • • • •

K D F S E • • • • •

C O U N T • • • • •

S B K N E • • • • •

B R A K I • • • • •

Wat lees je?

✎	  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

O

L

P
T N M

E

AE
P

hap

can

vas

lan

dsc

co
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Rebus

Planeten

Schrap de namen van de planeten.
Schrijf op wat je leest.

Foetsie

Een weetje over Karel Appel ...
Vul de klinkers en tweeklanken aan.

D .   v . d . r    v . n    K . r . l    . p p . l   h . . l d   . . n  k . p p . r s z . . k  . p . n .

D .  g r . . t v . d . r  v . n  K . r . l  v . r d . . n d .  z . n  b r . . d  . l s  m . l k b . . r .

Tijd over? Zoek het uit.

✎	  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

✎	  .................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

✎	  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

k = g

-v -k l = d

-r z = l -vi ++

+ +

p = cht

    A
lsJupiterkindSaturnuswerdM

arsKarelaardeAppelNeptunus’Kik’VenusgenoemdMercurius.
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Zoekrooster  

Lees en schrijf wat na het markeren van de begrippen overblijft: een weetje over de kunstwerken van Karel 
Appel.

abstract   Amsterdam   Appel   atelier   Brussel   canvas   Cobra   collectie   Constant   Corneille

Dotremont   expo   expressie   Jorn   Karel   kleuren   Kopenhagen   kubisme   landschap

museum   Noiret   palet   penseel   schilder   stilleven   verf

C A M S T E R D A M D  E X P O

O M L E W N E V E L L  I T S N

L T U E A B S T R A C T E O A

L R E S R L E E S N E P I E P

E  K  R L E A E N  V A N R N X  P

C K E C  A U K A R E E L E P E

T L D A A  P M E T T P P R R L

I E L N E L Z N M IJ N K U E T

E S I V L E O U R S R IJ E S N

K S H A E M F R E V I N L S A

N U C S E A A R B O C B K I T

R R S R R E I L E T A B U E S

O B T L A N D S C H A P S K N

J O T R N E G A H N E P O K O

D C O R N E I L L E A C T !  C

✎	  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Allemaal dieren   

Noteer het woord in de zin " Karel Appel richt ook deze groep op: de ............................................................................................................  .

In het Frans 

Noteer telkens de eerste letter van het Nederlandse woord in het rooster.

1. (un) cercle "  ...................................................................................................................................................................................................................................................

2. (une) oreille "  ...................................................................................................................................................................................................................................................

3. (une) tartine "  ...................................................................................................................................................................................................................................................

4. (une) jupe "  ...................................................................................................................................................................................................................................................

5. pauvre "  ......................................................................................................................................................................................

				

✎
1 2 3 4 5

1 . . . .

X

2 . . . .

3 . . . .

4 . . .

5 . . .

6 . . . .

7 . . . . . .

8 . . . .

9 . . . . .

10 . . . . . .

11 . . . . .

12 . . .

13 . . . . .

1

4 5 6

7
8

9 10 11

12 13

2 3
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p. 3
Goed gelezen?

• De Dapperstraat bevindt zich in de Dapperbuurt in het stadsdeel Amsterdam-Oost.
• ’Karel Appel was hier’.

p. 4
Goed gelezen?

• Bij elke klant én bij elke levering houdt hij een praatje.
• Ook met het scheren heeft hij de handen vol.

p. 5
Goed gelezen?

• ‘Jij… kunstschilder? Vergeet het, jongen’, schudt hij het hoofd. ‘Neen, neen en nog eens neen’, klinkt het, ‘jij 
moet me assisteren in de zaak. Kunstschilder … waar haal je het?’
• Ik geef niet op en probeer hem te overtuigen dat ik geen aanleg heb om kapper te worden.

p. 6
Goed gelezen?

• Alleen al als ik denk aan de vakken kunstgeschiedenis, teken- en schilderkunst, krijg ik kriebels in mijn buik.
• Bij het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten vraag ik een studiebeurs aan.

p. 7
Goed gelezen?

• Ik sla op de vlucht en zwerf door Nederland.
• Deze periode gaat de geschiedenis in als de ‘Hongerwinter’. Ruim 20.000 Nederlanders sterven van de 
honger.

p. 8
Goed gelezen?

• Een lichtpunt: ik leer Truusje kennen. 
 Ik bereid me voor op mijn allereerste expositie.
• Van hem kreeg ik op 14-jarige leeftijd een schilderkist.
      Ik herinner me de uitstapjes in de natuur.

p. 9
Goed gelezen?

• Ik breek met wat ik leerde op de academie.
•  Er moet me iets van het hart: in Nederland moeten ze me niet. Schilderkunst, artiesten en sowieso 

vernieuwingen … geen spek voor hun bek.
•  Voor mijn beeldhouwwerken verzamel ik afval, sloop ik de houten luiken van mijn ramen, alsook de haak 

van de hijsbalk van mijn zolderkamer.

p. 10
Goed gelezen?

•  Samen met Constant en zijn broer Corneille, Theo Wolvecamp en Anton Rooskens besluiten wij als 
kunstenaars een groep op te richten: de Experimentele Groep.

• Joseph Noiret en Christian Dotremont uit België.
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p. 11
Goed gelezen?

• ’Ze kunnen met hun werken maar beter de Kalverstraat plaveien of het werk in de IJ gooien …’
•  Weinigen snappen dat we met onze stijl ook protesteren tegen de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar vergeten 

velen waartoe ‘het intellect’ in staat is.

p. 12
Goed gelezen?

•  Maar zie … de ambtenaren vinden mijn kunstwerk maar niets om naar te kijken ‘met kinderen die slechts 
uit een paar gekleurde vakken bestaan, met stippen die ogen voorstellen, met streepjes als vingers …’ 

• Een slooppand tegenover een stinkende leerlooierij…

p. 13
Goed gelezen?

• Ik verzamel afvalmateriaal. Met stukken hout, rubber, kurk en ijzer maak ik kunstwerken in reliëf.
• Ik onthoud het mijn hele leven: slechts drie mensen schreven in!

p. 14
Goed gelezen?

• Ik stel vast dat mijn internationale doorbraak een definitieve wending neemt.
• Machteld zal mijn hele leven invloed op mij blijven uitoefenen.

p. 15
Goed gelezen?

•  ’Ik rotzooi maar een beetje aan. Ik leg het er tegenwoordig flink dik op, ik smijt de verf er met kwasten en 
plamuurmessen en blote handen tegenaan, ik gooi er soms hele potten tegelijk op.’

• En … ik laat me alsmaar meer inspireren door muziek, vooral jazzmuziek.

p. 16
Goed gelezen?

•  Tijdens het schilderen zeg ik hardop: ‘Ik schilder als een barbaar … De ruwe schilderslik, daar gaat het 
om …’.

•  Ik kies voor lichtgevende, felle kleuren en breng die dun en gelijkmatig verdeeld in vakken aan op het doek.

p. 17
Goed gelezen?

• Ik breng de verf weer dikker op mijn werken, waardoor de kleuren door elkaar lopen.
• ’Tais-toi et sois belle’.

p. 18
Goed gelezen?

•  ’Mezelf vernieuwen … Ik deed het mijn hele leven. Als 72-jarige doe ik het nog altijd. Niet met mooie 
plaatjes schilderen, zoetige kleurtjes maken.’

•  Ik kies voor nogal wat ‘onderdelen’ van dieren zoals paarden, olifantjes, een varken, kikkers, een opgezette 
hertenkop. Ik verwerk in mijn sculpturen ook stukken sloophout en gebruiksvoorwerpen uit allerlei 
culturen: van Mexicaanse maskers tot antieke ramen.
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p. 19
Goed gelezen?

•  ’Net als Vincent van Gogh wou ik het geheim van het leven raken. Het geheim? Het onuitsprekelijke. Bij een 
goed doek houd je je mond …’

•  Weinig of niemand vindt dit extraatje mooi. Ik reageer … ‘Dat hoef je niet uit te begrijpen. Toch dit: ook wij 
zitten met kettingen geketend aan deze planeet. Het leven en de kleur blijven, de rest is sterfelijk …’

p. 20
Goed gelezen?

• Voltooid werk: een portret van de oud-directeur. Onvoltooid: een met dikke lagen geschilderd landschap.
•  Zoon van een kapper … op straat gezet … de academie … kan met moeite de verf betalen … Nederland 

erkent me niet … naar het buitenland … Cobra … eerste tentoonstellingen … eerste opdrachten … krasse 
uitspraken in interviews … atelier in New York city … beeldhouwwerken … film … sculpturen… glaswerk … 
langspeelplaat … eindelijk erkenning in Nederland … nieuwe stijlen … gevelversieringen …

p. 21, 22, 23, 24
Quiz

1c – 2b – 3b – 4a – 5a – 6b – 7c – 8a – 9c – 10a – 11a – 12b – 13c – 14b – 15c – 16a – 17c – 18a – 19a – 20b – 21b  
22c – 23c – 24c – 25b

De bekende expressionist Karel Appel kiest voor felle kleuren en brengt de verf in dikke lagen op het doek. 
Hij experimenteert graag met allerlei materiaal.

p. 25
Kruisende woorden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A P P E L O A N N A

2 B E T L O E O O O M

3 S C H I L D E R S

4 T H E O E E R V S T

5 R E N E S L O K T E

6 A L S S T E M M E R

7 C O B R A T H O E D

8 T R E K F E E K N A

9 E I V O I R E L M

10 B R O N S R N O G

11 E N Z X O O K

12 N E D E R L A N D ➜	EXPRESSIONISME
  
	

3

13

8 7

4

11 10 6

7 5

9

14

11

12

2

1
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p. 26
Geheimschrift

	 ➜ Pablo Picasso is een van de belangrijkste kunstenaars uit de twintigste eeuw.

Lettersom

	 ➜ canvas

p. 27
Canvassen

	 ➜  landschap
 
Kleurrijk kunstwerk 

	 ➜  Monet - Appel

Volg de pijl

	 ➜ Cobrakunstwerk

p. 28
Rebus

	 ➜ Appel zag het levenslicht in Amsterdam.

Planeten

Jupiter – Saturnus – Mars – aarde – Neptunus – Venus – Mercurius
	 ➜ Als kind werd Karel Appel ‘Kik’ genoemd.

Foetsie

	 ➜  De vader van Karel Appel hield een kapperszaak open. De grootvader van Karel verdiende zijn brood als 
melkboer.

p. 29
Zoekrooster

	 ➜ De werken van Karel Appel zijn kleurrijk en abstract!

p. 30
Allemaal dieren

ezel – pier – eend – rat – vis – mier – varken – hond – tijger – ekster – leeuw – koe – konijn
	 ➜ experimentelen

In het Frans

1 cirkel – 2 oor – 3 boterham – 4 rok – 5 arm
	 ➜ Cobra


