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AAN DE LEDEN VAN DE VVNK 
 
 
Inhoud:  
-Van het bestuur   -Boekaankondiging Albert Vogel      
-Cultuurwandeling/ALV 7-10-06 -Tentoonstellingsagenda 
 
Resumé belangrijke data 
-Herfstreis naar Duitsland met Kunststad op 29 en 30 september en 1 oktober.   
-7 oktober 2006 cultuurwandeling in Den Haag, voorafgegaan door Bijzondere ALV. Opgave voor 20 
september 2006 (zie strook). 
-4 november 2006 bezoek aan de tentoonstelling over kunst rond 1900 in het N-Brabants museum          
te Den Bosch, voorafgegaan door Bijzondere ALV . (Convocatie volgt medio oktober.) 

 
 
VAN HET BESTUUR 
 
In de nieuwsbrief van juli hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de twee Bijzondere Algemene 
Ledenvergaderingen dit najaar over de toekomst van de SSK-collectie kunst rond 1900. Bijgaand treft 
u de convocatie met vergaderstukken aan voor de eerste vergadering op 7 oktober 2006 te Den Haag. 
 
De inhoud van ons aandachtsgebied: kunst rond 1900, staat echter als altijd centraal: 
-Aansluitend aan de vergadering kan deelgenomen worden aan een boeiende “cultuurwandeling”; zie 
hierna. 
-Verder kunnen we met genoegen vaststellen dat de reis naar Duitsland kennelijk in de smaak valt 
want er hebben zich al ca 40 leden aangemeld. Meer dan ooit tevoren voor een herfstreis! Daarom zal 
de groep deze keer uitsluitend “onder ons” uit VVNK-leden en introducés bestaan. 
-4 november bezoeken we een belangwekkende tentoonstelling met kunst rond 1900 in het Noord-
Brabants museum. Medio oktober ontvangt u hierover een convocatie. 
 
In de ALV in mei 2006 is het onderwerp “ontzamelen” aan de orde geweest. Daarom bijgaand, ter 
kennisname, een informatief artikel hierover. 
 
Verder treft u in deze nieuwsbrief weer een boekaankondiging en tentoonstellingsagenda aan. 
 
Tenslotte: ons bestuur houdt zich nadrukkelijk aanbevolen voor uw suggesties en tips zoals over 
interessante onderwerpen, collecties, nieuwe boeken en verwachte tentoonstellingen zowel voor 
excursies als stukjes in de nieuwsbrief. U bent mede onze ogen en oren.  
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CULTUURWANDELING/ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 7-10-2006 
 
Op zaterdag 7 oktober 2006 vindt in Den Haag de reeds aangekondigde Bijzondere ALV plaats over 
de toekomst van de SSK-collectie. Bijgaand treft u de convocatie met vergaderstukken aan. 
(Intoducé(s) kunnen de ALV als waarnemer bijwonen.)  
 
In de middag vindt onder zeer deskundige leiding een boeiende cultuurwandeling plaats in het in 
engelse landschapstijl aangelegde van Stolkpark. Zij voert ons langs fraaie voorbeelden van 
architectuur, w.o. Jugendstil, en villa’s waarin bekende mensen hebben gewoond. 
 
De indeling van de dag is als volgt:  
10.30 -  11.00 ontvangst met koffie 
11.00  - 12.30 vergadering 
12.30 – 14.00 lunch (soep, kroket , broodjes, melk) 
14.00  vertrek wandeling  
 
Deelname aan de ALV brengt geen kosten met zich mee. De lunch kost € 15, deelname aan de 
wandeling bedraagt € 5 voor leden; € 7 voor introducé(s). Ter plaatse te voldoen. 
 
De locatie is het Rudolf Steiner Verpleeghuis, Nieuwe Parklaan 58  2597 LD  Den Haag (tel. 070 306 
8306). De zaal is goed rolstoel-toegankelijk. De wandeling vertrekt vanaf het huis en duurt ruim 
anderhalf uur.  
 
Het huis is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Op het hele uur en vervolgens elk 
kwartier rijdt tram 9 in 10 min. van het Centraal Station naar de halte Wagenaarweg (trambaan 
oversteken). Hij vertrekt 8 min. eerder van Hollands Spoor.  
Gratis parkeren in de iets wijdere omgeving.  
 
Gaarne opgave voor 20 september d.m.v. de strook bij mevr. drs. R. Coolen Meester Rendorplaan 7  
1181 PM Amstelveen. (Tel: 020-641 3413 alleen voor inlichtingen, niet voor opgave.) 
Voor de ALV en de lunch is plaats genoeg. Wanneer men 27 september geen bericht ontvangen heeft 
is men voor de wandeling geplaatst (max. 25 deelnemers).  
 
 
Jan van Vuuren (1871-1941); Gemeentemuseum Elburg 
Van het werk van Jan van Vuuren wordt thans een overzichtstentoonstelling gehouden: “Geschilderd 
op de Veluwe” (t/m 7-1-07). Aan de brochure ontlenen we het volgende. 
“De fascinatie van de schilder voor idyllische landschappen en pittoreske dorp- en stadsgezichten is een 
allesoverheersend gegeven. In zijn werk openbaart Jan van Vuuren de drang om het licht te vangen in 
wisselende landschappelijke en atmosferische omstandigheden. (…) Kenmerkende eigenschappen in het werk 
van de begenadigd schilder zijn zijn consequente stijl en de sterke concentratie op Veluwse landschappen, stads- 
en dorpsgezichten. Ondanks de thematische beperking is er sprake van een rijkgeschakeerd oeuvre. 
Jan van Vuuren wordt in 1871 geboren als zoon van een landarbeider in Molenaarsgraaf. Al op jonge leeftijd 
wordt zijn tekentalent herkend door een aantal plaatselijke notabelen die ervoor zorgen dat de jonge van Vuuren 
in de leer kan bij R. Larij. Later volgt hij ook lessen aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten en bij de 
Amsterdamse schilder G.W. Dijsselhof. In 1896 wordt hij toegelaten tot het gerenommeerde Schilderkundig 
Genootschap Pulchri-Studio te Den Haag. In deze jaren trekt hij regelmatig met Haagse schilders richting Elspeet 
waar zij het Veluwse landschap vastleggen.” 
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BOEKAANKONDIGING 
 
Albert Vogel sr. Voordrachtskunstenaar (1874-1933).  
Caroline de Westenholz. 2003. Amsterdam University Press. ISBN 90.5356.621X. 383 blz. Met CD.    
€ 36. 
                                                                                                                               
Onze vereniging richt zich naast beeldende en toegepaste kunst en architectuur mede op de literatuur 
en de voordrachtskunst uit de periode 1880-1940. Het bezoek op 1 maart 2003 aan het 
Couperusmuseum in Den Haag, met aansluitend een stadswandeling mag in het licht van de interesse 
voor die kunst worden gezien.  
In Den Haag is aan het Frederik Hendrikplein in 1926 een mozaïekfontein geplaatst ter gelegenheid 
van het 25-jarig toneeljubileum (1924) van de voordrachtskunstenaar Albert Vogel (sinds 18-2-1933 
Albert Anthing Vogel geheten). De mozaïekfontein is ontworpen door Anton Molkenboer. Zijn 
levenswerk – de Sint Antonius Abtkerk in Den Haag – was het onderwerp van een VVNK-excursie op 
2 februari 2002. 
 
Aan Albert Vogel, wiens “stiel” verbonden is met het symbolisme, is deze biografie gewijd. De auteur 
Caroline de Westenholz -een stiefdochter van Albert Vogel jr.- gepromoveerd op Albert Vogel sr. was 
betrokken bij de oprichting in 1996 van het Couperus-museum, de voormalige studio van de Haagse 
voordrachtskunstenaar Albert Vogel. 
 
Het boek is voor een belangrijk deel gericht op de kunst, de carrière en het repertoire van Albert 
Vogel. Eigenlijk was Albert Vogel beroepsofficier bij het leger. Hij was in actieve dienst vanaf de 
schoolbanken tot 1906 en in de periode 1914 tot 1920. 
Zijn huis, sinds 1920 Frankenstraat 300, Den Haag, was een trefpunt voor vele kunstenaars rond 
1900. Johan Thorn Prikker, Willem van Konijnenburg, Jan Toorop,  Anton Molkenboer, Koos 
Speenhoff, Hendrik Colijn, Cor Ruijs en vele anderen kwamen er langs. 
 
Het boek is voor geïnteresseerden in de kunstenaar en de geschiedenis van het toneel, dat rond 1900 
een  stormachtige ontwikkeling doormaakte, van groot belang. 
Doordat Albert Vogel nauwe betrekkingen onderhield met andere kunstenaars - hij was onder andere 
van 1926 tot 1932 voorzitter van de Haagsche Kunstkring - komt de nieuwsgierige lezer ook het 
nodige aan de weet over het Haagsche kunstenaarsleven rond 1900. 
Naar de aard van het boek vraagt het notenapparaat nogal wat ruimte, 91 blz. ofwel ca. een kwart van 
het totaal. Het is ondergebracht in een afzonderlijk deel. Het aantal illustraties is beperkt tot 49. De 
behandelde kunstvorm leent er zich minder voor. 
 
Jaap Bakkum 
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TENTOONSTELLINGS-AGENDA per september 2006. 
Lopende en verwachte tentoonstellingen die onze leden kunnen interesseren.  
Samenstelling Ina van Gent. 
 
ALKMAAR -  STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR (www.museumalkmaar.nl)  (072-5489789) 
 Schilders van het gevoel, Moderne Kunst 1900-1956 tot 09-10-06 
AMSTERDAM - VAN GOGH MUSEUM (020-5705200) (www.vangoghmuseum.nl) 
 Pronkstukken uit keizerlijk Japan 07-07-06 t/m 22-10-06 
 Vrouwen van Tokio & Parijs  07-07-06 t/m 22-10-06 
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) 
 John Rädeker. De droom van het levende beeld. 15-10-07 /28-01-07 
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 
 Beestenboel: de dierenwereld van Henri Verstijnen 1882-1940 07-11-06 / 28-01-07 
BERGEN - MUSEUM KRANENBURGH  (www.museumkranenburgh.nl) (072-5898927) 
 De Nieuwe Kring. Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919 tot 01-10-06 
 Bergense School, de collectie Calpa tot 01-10-06 
BREDA - BREDA'S MUSEUM  (076 - 5299300) www.breda-museum.org 
 Het Nederland: prenten van het landschap 1850 - 1940  T/M 24-09-06  
DEURNE - MUSEUM DE WIEGER (www.dewieger.nl) (0493-322930) 
 Valentine Prax (1897-1981) Uit de schaduw van Ossip Zadkine 17-09-06 / 10-12-06 
DOORWERTH - MUSEUM VELUWEZOOM (www.museumveluwezoom.nl)  (026-3397406) 
 De Oosterbeekse School, Magie van de Veluwezoom 27-08-06 / 03-12-06 
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 
ELBURG - GEMEENTEMUSEUM ELBURG (0525 - 681341) 
 Jan van Vuuren, schilder van de Veluwe (1871-1941) 02-09-06 / 07-01-07 
ENSCHEDE - RIJKSMUSEUM TWENTHE (053 - 4358675) (www.rijksmuseum-twenthe.nl) 
 Herman Kruyder 30-09-06 / 14-01-07  
'S-GRAVENHAGE - GEMEENTEMUSEUM (070-3381111) (www.gemeentemuseum.nl)  
 Theo van Rysselberghe  10-06-06 t/m 24-09-06 
 Goede Sier: Nederlandse Keramiek 1880 - 1940  24-06-06 t/m 05-11-06 
 Mesdag en de Haagse School t/m 17-09-06 
 Kubisme - werk uit de collectie van de Triton Foundation t/m 29-10-06 
 Toorop in Wenen: inspiratie voor Klimt  07-10-06 / 07-01-07 
S-GRAVENHAGE - MUSEUM MESDAG (www.museummesdag.nl)  (070-36214340 

De boze oktober heeft de zon vermoord Mist, storm en regen  in poëzie en beeldende kunst 
uit Haagse collecties 03-09-06 / 02-12-06 

 Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof 25-02-07 / 21-05/07 
HATTEM - VOERMAN MUSEUM  (www.voermanmuseumhattem.nl)  9038-4442897) 
 In het spoor van Verkade: 100 jaar Verkade albums 1906-2007 tot 13-01-07 
'S-HERTOGENBOSCH - NOORDBRABANTS MUSEUM (www.noordbrabantsmuseum.nl)  (073-6877899) 
 Kunst rond 1900: Idealisme, schoonheid en geluk 23-09-06 / 07-01-07 
LAREN - SINGER MUSEUM (035-5393939)  (www.singerlaren.nl) 
 Loving Art - De William & Anna Singer Collectie  13-09-06 / 07-01-07 
 Singer Solo: Hart Nibbrig  14-05-06 t/m 04-03-07 
 Modernisme uit de collectie 14-05-06 tot juni 2007 
LEERDAM - NATIONAAL GLASMUSEUM (www.nationaalglasmuseum.nl)  (0345 - 612714) 
 Wereldverbeteraars - de versplinterde idealen van 100 jaar vormgeving in glas 
 tot 09-10-06 
LEEUWARDEN - PRINCESSEHOF  (058-2948958) 
 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 t/m 15-12-06 
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ROERMOND - STEDELIJK MUSEUM ROERMOND  (0475 - 333496) 
 Henry Luyten (1859-1945) schilderijententoonstelling "Sonata" t/m 24-09-06 
ROTTERDAM - CHABOT MUSEUM (010-4363713) 
 Het fantastisch bal: James Ensor (1860-1949) grafisch werk 08-09-06 / 03-12-06 
ROTTERDAM - MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN (www.boijmans.nl)  (010 -  4419400) 
 René Magritte 02-09-06 / 03-12-06 
ROTTERDAM - KUNSTHAL (www.kunsthal.nl)  (010 - 4400301) 
 Max Herman Maxy, Roemeense avant-gardist (1895-1971) t/m 24-09-06 
 Henry Moore - Sculptuur en architectuur  14-10-06 / 28-01-07 
  
 
DUITSLAND 
DUISBURG - LEHMBRUCK MUSEUM (+49-203-2833294 / -2630)(www.lehmbruckmuseum.de) 
 Wilhelm Lehmbruck - Farbigkeit im plastischen und malerischen Werk 
 tot 07-01-07 
BONN - KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE (+49-228-9171-0)  (www.kah-bonn.de 
 The Guggenheim Collection  23-07-06 tot 07-01-07 
 The Guggenheim Architecture  26-09-06 / 12-11-06 
ESSEN  - MUSEUM FOLKWANG  (www.museum-folkwang.de)  (0049-201-8845314) 
 El Lissitzky - "Sieg über die Sonne" 13-10-06 / 10-12-06 
 
 
BELGIE 
BRUSSEL - KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN (+32-2-5083211) (www.fine-arts-museum.be) 
 Léon Spilliaert 21-09-06 / 03-02-07  
GENT - MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN  (+32-9-2400700)  (www.mskgent.be) 
 Ensor tot Magritte t/m 01-10-06 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Opgavestrook cultuurwandeling/ALV in Den Haag op 7 oktober 2006 
 
Ondergetekend VVNK-lid meldt zich aan voor:  
ja/nee de jaarvergadering (ochtend, geen kosten);  
ja/nee de lunch (€ 15); 
ja/nee de cultuurwandeling (middag, € 5 voor leden) 
 
Alsmede ……introducé(s).     
ja/nee de jaarvergadering (ochtend, geen kosten);  
ja/nee de lunch (€ 15); 
ja/nee de cultuurwandeling (middag, €   7 voor introducé(s) 
 
Totaal-bedrag  €  …….  
 
Naam: …………………………………. Tel: ………………… E-mail: ……………………. 
 
Datum: …………       Handtekening: …………………….. 
 
Gaarne opsturen aan Rine Coolen 


