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AAN DE LEDEN VAN DE VVNK
NB Aanmelding evenement ALV/Het Schip uiterlijk 3 mei 2006
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ALGEMENE LEDENVERGADERING/BEZOEK AAN HET SCHIP
Op zaterdag 13 mei vindt in Amsterdam weer de ALV plaats met aansluitend een bezoek aan
Museum Het Schip met een rondleiding in en om dit museum (vergaderstukken bijgaand).
Het museum is gevestigd in het voormalig postkantoor aan het Spaarndammerplantsoen en maakt deel
uit van drie monumentale woningbouwcomplexen van de bekende architect Michel de Klerk . Dit
wooncomplex is een typerend voorbeeld van de Amsterdamse School,
een architectuurstroming aan het begin van de 20e eeuw.
U wordt verwacht in het nabij gelegen Polanentheater, gevestigd in de Polanenstraat 174.
Het programma is als volgt:
10.30 - 11.00 ontvangst in theater Polanen met koffie
11.00 - 12.30 vergadering
13.00 – 14.00 lunch in de lunchroom van het Schip
(kop soep; 2 broodjes naar keuze: met kaas en Parmaham;
kleine salade; koffie of thee)
14.15
introductie en rondleiding in en om Museum het Schip
Kosten voor dit programma bedragen 15 euro voor leden, 18 euro
voor introducé(s). De toegang tot het museum is gratis op vertoon van
MJK , toegang voor 65+kaarthouders is 2.75 euro. Voor de rondleiding
betaalt u 2.50 euro.
Als men alleen de jaarvergadering bijwoont zijn daaraan uiteraard geen kosten verbonden.
Introducés kunnen de vergadering als waarnemer bijwonen.
Het theater is te bereiken met bus 22 tegenover het Centraal Station in
Amsterdam (nabij Victoria-hotel aan de waterkant). U stapt uit bij de 1 na laatste halte vlakbij de
Polanenstraat.
Het bestuur hoopt velen van u op deze gevarieerde dag te kunnen begroeten!
Aanmelden door het uiterlijk 3 mei opsturen van het strookje aan het eind van deze nieuwsbrief aan:
Mevr. Drs. F.J. Steffelaar-Moulijn, Frankenstraat 29, 2582 SE Den Haag.

VAN HET BESTUUR
Partnerlidmaatschap, de Banken en de Neus van de penningmeester.
In onze Nieuwsbrief van januari spoorden wij U aan Uw eventuele partner te interesseren voor het
partnerlidmaatschap.
Gevraagd werd, dit te telefonisch of schriftelijk op te geven aan de penningmeester.
Wij zijn blij, dat een aantal leden aan die oproep gehoor heeft gegeven. Ons ledental is daardoor weer
gegroeid.
Het is ook mogelijk, dat leden hun contributiebetaling met € 20,-- hebben verhoogd ten behoeve van
het lidmaatschap van hun partner en dat op het giroformulier hebben aangetekend, in de
veronderstelling, dat daarmee de aanmelding ook wel zou zijn geregeld.
Helaas. In de brief met de toezending van het acceptgiroformulier voor de jaarlijkse contributie
maakten wij er al melding van, dat het door de verdere automatisering van het bankgiroverkeer niet
meer mogelijk is mededelingen op deze formulieren te vermelden. Die bereiken ons niet.
Daardoor kan er een kleine complicatie zijn ontstaan.
Het is gebruikelijk, dat wij in onze toezendingsbrief ook een beetje bedelen voor een extrabijdrage ten
behoeve van het Studie- en Publicatiefonds. Een groot aantal leden verhoogt de contributie dan ook
met een donatie. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.
Onze penningmeester heeft wel een scherpe neus als het om geldmiddelen gaat, maar zonder de
gevraagde schriftelijke of telefonische mededeling moet hij aannemen, dat een bedrag boven de
contributie een donatie voor het fonds is.
Het lidmaatschap – ook het partnerlidmaatschap - van onze vereniging is persoonlijk en ieder krijgt
een eigen lidmaatschapskaartje.
Dus, als Uw partner dacht ook lid te zijn geworden, maar zelf geen lidmaatschapskaartje heeft
gekregen, is er iets mis gegaan en moet U even contact opnemen met onze penningmeester:
J.H. Bakkum, Lisztgaarde 75, 5344 EC Oss. Tel. 0412-632107.
Onze Huiskamercontacten.
In de januariuitgave van onze Nieuwsbrief bood ons bestuur graag aan de leden gelegenheid om
relaties te leggen met mede-leden van de vereniging om zich samen in zgn. “Huiskamercontacten” te
verdiepen in één of ander facet van de Nieuwe Kunst.
Hoewel een en ander niets met de verenigingsfinanciën te maken heeft, werd onze penningmeester
belast met de verdere realisering van het initiatief.
De eerste reactietermijn was opengesteld tot 1 februari 2006.
Hoewel het aantal reacties niet groot was, blijkt toch, dat deze vorm van contacten in beginsel wel op
prijs wordt gesteld.
Er kwamen aanmeldingen voor de volgende onderwerpen:
Literatuur
Muziek
Architectuur
Beeldende kunst
Design
Kunstnijverheid
Keramiek – plateel
Kant (textiel)
Voor de onderwerpen Literatuur en Muziek meldde zich elk slechts 1 persoon.
Voor hen konden we dus voorlopig niets doen.
Voor Architectuur toonden twee leden interesse; zij werden met elkaar in contact gebracht, evenals de
twee, die Kant als liefhebberij hebben.
De belangstellenden voor de onderwerpen Design, Kunstnijverheid en Keramiek hebben met elkaar
een afspraak voor een eerste samenkomst gemaakt.
Hebt U toch ook interesse, wij zijn graag bereid om U te introduceren bij de al gevormde groepen of
om eventueel te bemiddelen voor het vormen van een groep voor een ander onderwerp.
Wendt U digitaal tot het secretariaat of tot de heer J.H. Bakkum, Lisztgaarde 75, 5344EC Oss. (tel.
0412-632 107).

BOEKAANKONDIGING
Steph Uiterwaal (1889-1960).
Auteur: Jaap Versteegh. Nobelreeks 10. Vianen 2003. Optima. ISBN 90.76940.18.5.
86 blz. Geïllustreerd. Prijs € 16,--.
Met de Nobelreeks wordt getracht hiaten in de Utrechtse cultuurgeschiedenis van de 20e eeuw op te
vullen. De ambachtelijke beeldhouwer Steph Uiterwaal is vooral bekend als de ontwerper van de
glazen Madonna met lampje", in 1929 uitgegeven door de Glasfabriek Leerdam. Verder was vooral
zijn klein religieus beeldhouwwerk, dat gedurende het interbellum een plaats kreeg in de katholieke
huiskamers, populair.
Het is voor de auteur van een monografie altijd wat lastig om voor zijn gegevens passende
invalshoeken te vinden. Hij/zij is daarbij sterk afhankelijk van de aard en de hoeveelheid materiaal die
hij heeft.
Versteegh had slechts een klein familiearchief tot zijn beschikking, met als voornaamste document het
door de kunstenaar zelf geschreven levensoverzicht.
De auteur heeft er voor gekozen om een en ander met 14 hoofdstukjes vooral te plaatsen in de context
van de maatschappij en de kunst tussen de twee wereldoorlogen. Dat heeft hij knap gedaan. De 32
nummers tellende literatuurlijst betreft dan ook voor ongeveer tweederde deel meer algemene
kunstverhandelingen. Van de 87 noten verwijst ca. de helft naar literatuur, de rest noemt
krantenknipsels en andere archivalia.
In die aanpak is er met deze monografie een zeer leerzaam boekje geschreven, dat inzicht geeft in de
strijd om het bestaan van de kunstenaars in de genoemde periode; de afwegingen die zij om den brode
moesten maken tussen hun artistieke voorkeur en de vraag van de markt.
De omvang van het boekje lijkt overigens wat meer te bieden dan het in feite doet. Behalve dat de
bladspiegel nogal royaal is uitgevallen, bevatten de 86 bladzijden, naast de schutbladen en
inhoudsopgave, slechts voor iets meer dan de helft tekst; het notenapparaat vraagt enkele pagina's en
de rest is gelijk verdeeld tussen blank papier en de 31 foto's in zwart/wit.
Bk. 19-12-2004

TENTOONSTELLINGS-AGENDA per april 2006.
Lopende en verwachte tentoonstellingen die onze leden kunnen interesseren.
(www.vangoghmuseum.nl)
Van Gogh en Rembrandt 24-02-06 t/m 18-06-06
Pronkstukken uit keizerlijk Japan 07-07-06 t/m 05-11-06
Vrouwen van Tokio & Parijs 07-07-06 t/m 05-11-06
AMSTERDAM - MUSEUM VAN LOON (www.museumvanloon.nl)
De László in Holland: Nederlandse geportretteerden door Philip de László (1869-1937)
t/m 05-06-06
APELDOORN - PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM (www.paleishetloo.nl) (055-5772400)
Koningin Wilhelmina (1880-1962): schilderijen en tekeningen 13-05-06 t/m 03-09-06
ARNHEM - MUSEUM VOOR MODERNE KUNST (026-3512431) (www.mmkarnhem.nl)
Franz Radziwill - Blick nach Holland (t/m 04-06-06)
ASSEN - DRENTS MUSEUM (0592-377773) (www.drentsmuseum.nl)
Rijksmuseum aan de Brink t/m 2007
K.P.C. de Bazel: ontwerper voor de elite 04-07-06 t/m 15-10-06
BERGEN - MUSEUM KRANENBURGH (072-5898927) (www.museumkranenburgh.nl)
DIRK OUDES - VOLSTREKT EIGENWIJS T/M 14-05-06
DELFT - MUSEUM NUSANTARA (www.nusantara-delft.nl)
VAN SOUVENIR TOT KUNSTOBJECT
ART-DECOBEELDEN VAN BALI 1930 - 1970 31-03-06 T/M 27-08-06
AMSTERDAM - VAN GOGH MUSEUM (020-5705200)

DEURNE - MUSEUM DE WIEGER (0493-322930) (www.dewieger.nl)
SCHATTEN VAN DE ZOLDER T/M 2805006
DEVENTER - HISTORISCH MUSEUM (0570-693780) (www.deventermusea.nl)
PAUL BODIFÉE - SCHILDER VAN STAD EN LAND T/M 24-09-06
EINDHOVEN - VAN ABBEMUSEUM (040-2381000)
VASTE OPSTELLING: KUBISME 15-06-06 T/M 31-12-06
'S-GRAVENHAGE - GEMEENTEMUSEUM (070-3381111) (www.gemeentemuseum.nl)

K.P.C. de Bazel:ontwerper voor de elite t/m 11-06-06
Theo van Rysselberghe 10-06-06 t/m 08-10-2006
Goede Sier: Nederlandse Keramiek 1880 - 1940 24-06-06 t/m 05-11-06`
'S-HERTOGENBOSCH - MUSEUM SLAGER (073-6133216) (www.museum-slager.nl)
Petrus Marinus Slager en Piet Slager: Is getekend t/m 20-08-06
HILVERSUM - MUSEUM HILVERSUM (035-6292826) (www.museumhilversum.nl)
Dromen van Amerika: Frank Lloyd Wright en de Nederlandse architecten
11-11-05 / 28-05-06
LAREN - SINGER MUSEUM (035-5393939) (www.singerlaren.nl)
Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a. De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser
13-12-05 t/m 28-04-06
Singer Laren Live 14-05-06 t/m 27-08-06
Singer Solo: Hart Nibbrig 14-05-06 t/m 04-03-07
Modernisme uit de collectie 14-05-06 tot juni 2007
LEEUWARDEN - PRINCESSEHOF (058-2948958) (www.princessehof.nl)
Nederlandse art nouveau en art déco
keramiek uit de periode 1880 - 1930 tot 01-01-2010
OTTERLO - KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM (0318-591241) (www.kmm.nl)
Het legaat van Deventer vanaf 15-04-06
ROTTERDAM - maritiem museum (010-4132680) (www.maritiemmuseum.nl)
Jan C.A. Goedhart (1893-1975): zeeschilder van formaat t/m 11-06-06
ROTTERDAM - HISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM / HET SCHIELANDSHUIS (010-2176267)
(www.hmr.rotterdam.nl)
Werkpaarden & Dienstmeiden: Het Rotterdam van August W. van Voorden
09-05-06 t/m 27-08-06
ROTTERDAM - KUNSTHAL (010-4400301) (www.kunsthal.nl)
Henri de Toulouse-Lautrec: Parijs bij nacht 28-01-06 t/m 05-06-06
Camille Bombois - Een primitief modern t/m 11-06-06
ZUTPHEN - MUSEUM HENRIETTE POLAK (0575-516878)
Wim Oepts. Peinture, cést le principal (t/m 14-05-06)

DUITSLAND
DUISBURG - LEHMBRUCK MUSEUM (+49-203-2833294 / -2630)(www.lehmbruckmuseum.de)

Das Menschbild der Moderne: Lehmbruck, Rodin und Maillol
25-09-05 / 23-07-06
Von Kirchner bis Baumeister t/m 23-07-06
BONN - KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE (+49-228-9171-0) (www.kah-bonn.de)
The Guggenheim Collection 23-07-06 tot 07-01-07

BELGIE
BRUSSEL - KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN (+32-2-5083211) (www.fine-artsmuseum.be)
L'ART NOUVEAU, HET HUIS BING T/M 23-07-06
MEUNIER EN BING T/M 23-07-06
BRUSSEL - PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN (+32(0)25078444) (www.bozar.be)
Het Verlangen naar schoonheid - De Wiener Werkstätte en het Stoclet huis t/m 28-05-06
Theo van Rysselberghe t/m 21-05-06
GENT - MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN (+32-9-2400700) (www.mskgent.be)
Ensor tot Magritte t/m 01-10-06
NAMEN - FÉLICIEN ROPS MUSEUM (+32-81-220110) ( www.ciger.be/rops/musee )
Alfred Kubin: Obsessies t/m 18-06-06

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook ALV/Museum het Schip op 13 mei 2006
Ondergetekende meldt zich aan voor:
0
de jaarvergadering met aansluitend lunch en bezoek aan Museum Het Schip
0
uitsluitend de jaarvergadering (kosteloos)
………. lid/leden (€ 15) ………. introducé(s) (€ 18)
Per persoon zijn 2 broodjes beschikbaar met kaas of parmaham. Standaard krijgt men van elk één. Indien men
dat niet wil aangeven wat men voor alle opgegeven personen wil bestellen:
…. kaas, ….. parmaham. (Bv 1 lid en 1 introducé: 3 kaas en 1 parmaham.)

Naam: …………………………………. Tel: ………………… E-mail: …………………….
Datum: …………

Handtekening: ……………………..

