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Nieuwsbrief ContactClub Benoordenhout (CCB 55+)  
                              

      Activiteiten januari, februari en maart 2022 
 
BESTUURSCOMMISSIE VAN DE CCB 
Voorzitter/secretaris/lezingen                 dhr. Jan van Kreveld 
                             jh.vankreveld@ziggo.nl                     tel. 06-47787109 
Excursies                mw. Gonne Palm                         
                                                                gpccb55@kpnmail.nl                          tel. 070-3241978  
                             alleen op dag van excursie               tel. 06-10312194                                                                           
Lunches, diners                mw. Jos Bierlaagh          tel. 070-3106661 
Penningmeester                                       dhr. Gerrit van Straalen                      tel. 070-3268822    
 
WIJZIGING VAN ADRES, E-MAIL, TELEFOONNUMMER s.v.p. doorgeven aan Mirjam 
Kroemer: leden@wvbn.nl óf tel. 070-3240307 óf Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag. 
 
 
KOSTEN VAN DEELNAME AAN CCB-ACTIVITEITEN 
Het deelnamebedrag voor excursies en diners overmaken naar: NL49 INGB 0005 5177 59 t.n.v. 
ContactClub Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en 
datum van de excursie of het diner! Bij verhindering betaalt de CCB slechts in zéér uitzonderlijke 
gevallen terug (b.v. onverwachte ziekenhuisopname van deelnemer).  Neem op excursies uw museum-
jaarkaart of bankgiroloterij VIP-kaart mee; dat bespaart u geld. Let op de geldigheid van uw kaart. 
 
MAATREGELEN I.V.M. CORONA-PANDEMIE 
Door de Corona-pandemie kunt u aan excursies, fysieke lezingen en diners uitsluitend deelnemen als u 
een Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) kunt tonen en geen koorts, 
verkoudheidssymptomen of andere ziekteklachten hebt. Kunt u om deze redenen niet deelnemen, dan 
krijgt u het deelnamebedrag terug. Vermeld bij uw opgave voor de excursie, de lezing of het diner ook 
uw telefoonnummer. Krijgt u binnen 14 dagen na de excursie, lezing of diner Corona-ziekte-
verschijnselen, meld dat dan direct per e-mail of telefoon aan Gonne Palm, Jan van Kreveld 
resp. Jos Bierlaagh, opdat wij direct de rest van de groep kunnen inlichten. 
 
LEZINGEN: WAAR? 
Wij streven ernaar de lezingen bij de ANWB te houden: entrée mét Coronatoegangsbewijs via de 
Personeelsingang in het kantoorgedeelte (grote vergaderzaal). Ga vanaf de Wassenaarseweg via het 
parkeerterrein naar de rechterzijde van het gebouw. Daar is een buitentrap naar de Personeelsingang; 
rechts daarvan is een helling voor gebruikers van een rollator of rolstoel. 
Als door de Corona-maatregelen een lezing niet fysiek kan worden gegeven, berichten wij u dat per e-
mail of telefoon en vermelden wij daarbij of het een Zoomlezing wordt.  
 
 
 
EXCURSIE VRIJDAG 7 JANUARI1 
NB: In de bus is ook tijdens de rit dragen van een mondkapje verplicht. Bij binnenkomst in museum 
wordt uw Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) gecontroleerd. 
Vrijdag 7 januari gaan we naar de KUNSTHAL te Rotterdam voor de tentoonstelling 
MAGNETISCH NOORDEN – CANADESE LANDSCHAPPEN 1910-1940.    

 
1 Deze excursie is niet doorgegaan, omdat na het verschijnen van deze Nieuwsbrief als Corona-maatregel de 
musea op deze datum waren gesloten.  
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De betovering van het noorderlicht, idyllische landschappen en majestueuze vergezichten op het 
noordpoolgebied: ruim tachtig magistrale schilderijen en schetsen tonen een mythisch en denkbeeldig 
Canada. In 'Magnetisch Noorden' staat de Canadese modernistische schilderkunst van kunstenaars 
rond de Group of Seven centraal, een kunstenaarscollectief dat nog altijd ongekend populair is in 
Canada. In het hart van de tentoonstelling bieden audiovisuele werken van de Algonquin-Franse 
kunstenaar Caroline Monnet en Anishinaabe filmmaker Lisa Jackson, een kritisch perspectief op de 
schilderijen. Deze films van vrouwen uit de cultuur van de oorspronkelijke bewoners zorgen ervoor 
dat we met een andere blik naar de landschappen van de Group of Seven kijken. 
                                               
Vertrek :   vrijdag 7 januari om 10.00 uur à  let op de juiste vertrektijd 10.00 uur! 
                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn.  
Kosten :    € 25,- (incl. bus, fooi). Toegangsprijs museum: €16,50. Voor MJK, 
Bankgiro/Vriendenloterijkaart, Rembrandt en ICOM kaarthouders is de toegang gratis.  
Aanmelden bij Gonne.  Per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en de naam van de excursie, anders 
bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld op het door u ingesproken nummer om te horen of u mee kunt, dan wel op 
de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en de 
naam van de excursie. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Rotterdam ca. 15.00 uur. 
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op het rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout 
Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie 
(naam van de excursie hoeft er niet bij). U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING 
Donderdag 20 januari 2022, 15.00 uur: ‘Overzichtstentoonstelling Paula Rego’. 
Op 20 januari verzorgt Monique Varma een lezing over Paula Rego. Deze in 1935 in Portugal 
geboren kunstenares woont sinds 1951 in Engeland. Daar is zij tot een van de grootste sterren van de 
hedendaagse schilderkunst uitgegroeid. In de jaren 2019-2020 kreeg zij solotentoonstellingen in het 
Musée de l’Orangerie te Parijs, de MK Gallery in Engeland, de National Galleries of Scotland en het 
Presidentieel Museum Palácio de Belém te Lissabon. Tot 20 maart 2022 wordt Rego’s tot dusverre 
grootste overzichtstentoonstelling gehouden in het Kunstmuseum in Den Haag, in samenwerking met 
de Tate Gallery in London. Monique Varma leidt ons in haar lezing op haar enthousiaste manier door 
deze overzichtstentoonstelling van Paula Rego. 
Monique Varma is al vele jaren kunsthistorica en museumgids in diverse Haagse musea. Wij hebben 
haar ook bij onze CCB-lezingen ervaren als een meeslepende spreekster. 
 
Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Daarbij duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Zie verder het tekstblok LEZINGEN op blz.1 van deze Nieuwsbrief.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER               NB Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Zaterdag 29 januari bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum en dan 
rechtsaf). Het thema van het diner wordt u bij aanmelding verteld. 
Aanvang : 18.30 uur. 
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Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich u heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  
JOS WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXCURSIE DINSDAG 8 FEBRUARI 
NB : In de bus is ook tijdens de rit dragen van een mondkapje verplicht. Bij binnenkomst in 
museum wordt uw Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) gecontroleerd. 
Dinsdag 8 februari bezoeken wij het DORDRECHTS MUSEUM te Dordrecht voor de 
tentoonstelling IN HET LICHT VAN CUYP – Albert Cuyp & Gainsborough – Constable - 
Turner. 
Deze tentoonstelling belicht de invloed van Albert Cuyp op de Britse landschapschilderkunst. Het 
museum toont niet alleen bijna 30 van Cuyps belangrijkste schilderijen, uit onder andere Engeland en 
Amerika, maar laat voor het eerst ook uitgebreid werk zien van Britse schilders die zich door Cuyp 
lieten inspireren. Met meer dan 30 werken van beroemde kunstenaars zoals Thomas Gainsborough, 
John Constable, J.M.W. Turner en anderen. 
Het verhaal van Dordrechts grootste schilder is uniek. Cuyp was in zijn tijd een volstrekt lokale 
kunstenaar, die vrijwel onbekend was buiten zijn woonplaats. Hij leefde en werkte zijn hele leven in 
Dordrecht en de kopers van zijn landschappen kwamen bijna allemaal uit zijn geboorteplaats. Pas na 
zijn dood werd hij ontdekt door Engelse verzamelaars en kunstenaars. Vanaf circa 1750 ontstond daar 
een ware Cuyp-rage. De Britse aristocratie was zo verzot op de zonovergoten landschappen dat er rond 
1800 geen belangrijk werk van Cuyp meer in Nederland te vinden was. In de grote Engelse landhuizen 
mocht een Cuyp niet ontbreken. 
Vertrek :   dinsdag 8 februari om 10.00uur  à  let op de juiste vertrektijd 10.00 uur! 
                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn.  
Kosten :   € 27,- (incl. bus, fooi ). Toegangsprijs museum: € 22,50 incl. toeslag. Voor MJK-houders 
geldt een toeslag van €7,50,-- p.p. individueel te voldoen aan de kassa. Houders van de Vriendenloterij 
VIP-kaart, Rembrandtkaart, Rotterdampas en ICOM betalen geen toeslag.  
Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en naam van de excursie, anders 
bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld om te horen of u mee kunt, dan wel op de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en 
naam van de excursie. U ontvangt antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Dordrecht ca. 15.00 uur.  
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op het rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout 
Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie 
(naam van de excursie hoeft er niet bij). U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING 
Donderdag 17 februari 2022, 15.00 uur: ‘Van Hutje op de Heide tot Paleis op de Lange 
Lindelaan’.  
Op 17 februari houdt Monique Varma een lezing over het originele thema ‘Van Hutje op de Heide 
tot Paleis op de Lange Lindelaan’. Aan de hand van schilderijen en van - exclusief beschikbaar 
gestelde - foto’s bezoeken we met Monique zowel toplocaties (waaronder diverse koninklijke 
paleizen) als eenvoudige stulpjes, van maxi tot mini. Zowel van buiten als van binnen. Ook toont 
Monique ons zeer bijzondere interieurs, alsmede de balkons, tuinen en zwembaden.  
Monique Varma is al vele jaren kunsthistorica en museumgids in diverse Haagse musea. Wij hebben 
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haar ook bij onze CCB-lezingen ervaren als een meeslepende spreekster. 
 
Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Daarbij duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Zie verder het tekstblok LEZINGEN  op blz.1 van deze Nieuwsbrief.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER           NB Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Zaterdag 26 februari bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum en dan 
rechtsaf). Het thema van het diner wordt u bij aanmelding verteld.    
Aanvang : 18.30 uur  
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  JOS 
WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXCURSIE DONDERDAG 10 MAART 
NB : In de bus is ook tijdens de rit dragen van een mondkapje verplicht. Bij binnenkomst in 
museum wordt uw Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) gecontroleerd. 
Donderdag 10 maart bezoeken wij het MUSEUM NO HERO te Delden voor de tentoonstelling 
VIETNAM : HET GEDROOMDE PARADIJS.  Ook kunt u genieten van de beeldentuin, de 
lekkernijen in het museumcafé 'Kunst aan tafel' en de rust op het terras.  
Vietnam: Het gedroomde Paradijs: Tussen kolonialisme en onafhankelijkheid; tussen de staat en de 
internationale kunstmarkt; tussen eigenheid en aanpassing. Daar tussen ergens moeten we het 
‘gedroomde paradijs’ van de Vietnamese moderne kunstenaars zoeken. Althans, daar moesten de 
kunstenaars het zoeken, want dat waren de marges waarbinnen dromen in het Vietnam van de 20e en 
de 21e eeuw mogelijk was. 
Deze tentoonstelling toont de collectie Vietnamese kunst van de No Hero Foundation: een van de 
belangrijkste collecties Vietnamese kunst in Nederland. Tientallen werken van een intense 
kleurrijkheid en hoge kwaliteit tonen in eerste instantie een overweldigend land met een rijke cultuur. 
Wie er wat langer bij stilstaat herkent echter ook de zoektocht van de kunstenaars naar hun 
‘gedroomde paradijs’, hun visie op hoe Vietnam was, is of zou kunnen zijn. 
Vertrek :   donderdag 10 maart om 9.00 uur  à  let op de juiste vertrektijd 9.00 uur! 
                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     
                  2e opstapplaats: Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij bushokje lijn 29 (aan de kant 
van de kerk). De bus komt daar een paar minuten later. Blijft u wachten, de bus kan iets vertraagd zijn.  
Kosten :   € 39,- (incl. bus, fooi ). Toegangsprijs € 12,50. Voor MJK-houders is de toegangsprijs € 5,--.   
Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  
Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en naam van de excursie, anders 
bent u NIET aangemeld 
- u wordt teruggebeld om te horen of u mee kunt, dan wel op de wachtlijst bent geplaatst.    
Als u zich per e-mail aanmeldt, vermeld dan ook duidelijk uw naam en telefoonnummer en de 
naam van de excursie. U ontvangt antwoord per e-mail.  
Vertrek uit Delden ca. 15.00 uur.  
N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding overgemaakt te 
worden op rekening NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub Benoordenhout Evenementen 
Den Haag. Vermeld duidelijk naam van de deelnemer en datum van de excursie (naam van de 
excursie hoeft er niet bij).  
U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEZING  
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Donderdag 17 maart 2022, 15.00 uur: ‘Haagsche quaesties’, door Marlies van der Riet.  
De ‘vondst’ van een groot aantal theaterontwerpen uit de periode 1890-1920 was voor Marlies van der 
Riet aanleiding tot een onderzoek naar de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Den Haag. 
De discussies over deze theaterontwerpen groeiden uit tot de schouwburgquaestie, de orkestkwestie 
en de museumkwestie: politieke vraagstukken over het belang van cultuur in de (hof)stad en de vraag 
of cultuur een gemeentelijke dan wel een particuliere zaak was. Aan de hand van enkele ontwerpen 
laat Marlies zien waarom rond 1900 juist deze quaesties ontstonden. Deze periode werd gekenmerkt 
door ingrijpende veranderingen: grote bevolkingsgroei, stedelijke expansie, een nieuw electoraat, het 
vrouwelijk regent- en koningschap en de geheel nieuwe internationale positie van Den Haag. In deze 
jaren werd in Den Haag de basis gelegd voor een voor Nederland nieuw, modern gemeentelijk 
cultuurbeleid.  
Marlies van der Riet, museoloog en historicus, werkte als onderzoeker en (gast)conservator voor het 
Haags Historisch Museum, de Tweede Kamer, de Koninklijke Schouwburg en het Museum Bronbeek. 
Zij heeft tal van tentoonstellingen en publicaties op haar naam staan. In 2020 promoveerde zij aan de 
UvA op ‘Haagse quaesties. Een studie naar de ontwikkeling van de Haagse culturele infrastructuur 
1890-1920’, waarvan een handelseditie is verschenen onder de titel Haagse quaesties. Cultuur, 
koninginnen en hofstedelijke perikelen, 1890-1920 (Amsterdam University Press 2021). 
 
Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Daarbij duidelijk uw naam én 
uw telefoonnummer vermelden. Zie verder het tekstblok LEZINGEN op blz.1 van deze Nieuwsbrief.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DINER           NB Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Zaterdag 26 maart bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  
Het thema van het diner wordt u bij aanmelding verteld.    
Aanvang : 18.30uur  
Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661. U rekent zelf ter plekke af. Er kan niet gepind worden.                                                    
Als u onverhoopt toch niet kunt nadat u zich heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN AAN  JOS 
WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten.  
 
 
========================================================================= 


