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ContactClub Benoordenhout (CCB 55+) 
Nieuwsbrief november/december 2021 

 
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, via, 

leden@wvbn.nl of via tel. 070-3240307, of naar Sonderdankstraat 27, 2596 SB Den Haag. 

 

DEELNAMEBEDRAG excursie 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! Bij verhindering betaalt de CCB slechts in zéér uitzonderlijke 

gevallen terug (b.v. onverwachte ziekenhuisopname van deelnemer). Neem op excursies 

uw museumjaarkaart of bankgiroloterij VIP-kaart mee; dat bespaart u geld. Let op de 

geldigheid van uw kaart.                                                                                                  

Wegens de Covid-pandemie kunt u aan de excursies, lezingen en diners alleen deelne-

men indien u een Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) toont 

en geen koorts, verkoudheidssymptomen of andere ziekteklachten hebt. Als u om deze 

laatste reden onverhoopt niet mee kunt, wordt het excursiebedrag terugbetaald. Geef bij 

uw opgave voor excursie of diner ook uw telefoonnummer door.                                 

Krijgt u binnen 14 dagen na de excursie, lezing of diner Covid-ziekteverschijnselen, dan 

moet u dat direct per e-mail of telefoon aan Gonne Palm, Jan van Kreveld resp. Jos 

Bierlaagh melden, opdat wij direct de rest van de groep kunnen inlichten.   

Beste leden en donateurs, 

 

Wij zijn blij dat wij ons hele programma weer hebben kunnen hervatten en elkaar bij al onze activitei-

ten weer fysiek kunnen ontmoeten. Plezierig dat wij de komende lezingen in de grote vergaderzaal van 

de ANWB (Wassenaarseweg 222) kunnen houden. Daar kunnen en gaan we op voldoende afstand van 

elkaar zitten. Let op: in verband met de Corona-maatregelen moet u zich óók voor lezingen vooraf 

aanmelden.  

Wij zijn nog op zoek naar een extra bestuurslid om samen met Gonne de excursies te organiseren; het 

is te kwetsbaar dat dit op de schouders van één persoon rust. Belangstellenden kunnen contact met 

Gonne of ondergetekende opnemen. 

 

Jan van Kreveld 

 

EXCURSIE  

NB :Voor bezoek aan het museumcafé is een Coronatoegangsbewijs verplicht. 
Woensdag 10 november gaan we naar het TEYLERSMUSEUM te Haarlem voor de 

tentoonstelling VOGELPRACHT.    

Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze 

worden al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De 

collectie van Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek 

herbergt de mooiste boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te 

vinden! Vogelpracht neemt een vlucht door de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie.  
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In de 19
e
 eeuw gaan onderzoekers voor het eerst zelf de natuur in om vogels te bestuderen. 

Daarmee veranderen de vogelstudies zichtbaar. Een belangrijk voorbeeld hiervan is The Birds 

of America, dat vanaf 1827 verschijnt en grote invloed krijgt op de manier waarop vogels 

worden bestudeerd en afgebeeld. Voor het eerst in 13 jaar zijn alle vijf banden op dubbel 

olifantformaat weer samen te zien. Vogelonderzoeker en kunstenaar Audubon zorgde met zijn 

werk voor vernieuwing, maar in de tentoonstelling is er ook aandacht voor de nieuwe 

inzichten rondom het ontstaan van The Birds of America, zoals Audubons relatie met slavernij 

en verdenkingen van fraude.                                                             

Vertrek :   woensdag 10 november om 9.30 uur   let op de juiste vertrektijd 9.30 uur! 

                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     

                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij het bushokje van 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 :    € 18,00  p.p. (incl. bus, fooi). Toegangsprijs museum : € 14,50. Voor MJK, 

Bankgiro, 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 zo spoedig mogelijk 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 Haarlem ca. 15.00 uur. 

N.B. : Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding over-

gemaakt te worden op het rekeningnummer NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en 

de datum van de excursie (naam van de excursie hoeft er niet bij).                                                                        

U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. U kunt alleen bij uitzondering 

contant in de bus betalen.  

Als u verhinderd bent, dan betaalt de CCB het betaalde bedrag niet terug, behalve in héél 

uitzonderlijke gevallen (zoals onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer).    

                                                                                  

LEZING       

NB : Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) verplicht: 

dit wordt bij de ingang gecontroleerd. Kom daarom ruim op tijd! 
Donderdag 18 november, 15.00 uur: “Van Indonesische Urn tot Indisch Monument” 
door Elsbeth Locher-Scholten. 

Herdenken rond monumenten is een publiek en politiek proces. Dat bleek duidelijk bij de 

eerste vormen van herdenken van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific in Nederland. Rond 

‘de Indonesische urn’ en de plaatsing van die urn in het Nationaal Monument op de Dam 

speelde zich in de periode 1945-1949 een felle belangenstrijd af. Over de oprichting van het 

Indisch Monument in Scheveningen in de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond veel 

minder verschil van mening. In het tweede deel van de lezing staan de totstandkoming van dit 

bijzondere monument en zijn ontwerper Jaroslawa Dankova in de spotlights. 

Historica dr. Elsbeth Locher-Scholten is gespecialiseerd in de geschiedenis van koloniaal 

Indonesië. Zij was werkzaam aan de Universiteit Utrecht en schreef over uiteenlopende 

onderwerpen binnen dit vakgebied.  

Aanmelden bij Jan : via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Daarbij duidelijk uw 

naam én telefoonnummer vermelden.  
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Plaats: ANWB-hoofdkantoor, grote vergaderzaal. Ga over het ANWB-parkeerterrein naar 

het kantoorgedeelte: neem daar het trappetje naar ‘Personeelsingang’. Rechts hiervan is een 

helling, speciaal gemaakt voor gebruikers van een rollator of rolstoel. 

Kosten : gratis voor leden en donateurs van de CCB. Anderen betalen ter plekke € 5,00. 

 

DINER        

NB : Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Zaterdag 27 november Wildmenu bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf).  

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 u heeft aangemeld, LAAT U DAT OOK EVEN 

AAN  JOS WETEN! Dan zitten we niet vergeefs op u te wachten. 
 

EXCURSIE 

NB : Voor bezoek aan het museumcafé is een Coronatoegangsbewijs verplicht 
Donderdag 9 december bezoeken wij het MUSEUM VOLKENKUNDE te Leiden voor de 

tentoonstelling AZTEKEN. 

De Azteken: een van de iconische beschavingen uit de wereldgeschiedenis. Precies 500 jaar 

geleden kwam er een eind aan het grote Azteekse rijk door een handvol Spanjaarden en hun 

inheemse bondgenoten. Die gebeurtenis is aanleiding voor een grote tentoonstelling. 

Indrukwekkende voorwerpen zoals stenen beelden, verfijnde sieraden en tekeningen uit 

codices, verlevendigd met bijzondere verhalen en actuele inzichten zijn de ingrediënten van 

deze tentoonstelling. 

Het startpunt is de inleiding op AZTEKEN. Wat weten we van deze eeuwenoude cultuur en 

hoe komen we aan die kennis, bijvoorbeeld. Een levensgrote 3-D-print van de zonnesteen met 

theatrale voorstelling met licht- en geluidseffecten voert je mee naar de schepping van zon en 

maan en leert je meer over de Azteekse godenwereld. 

Het dagelijks leven, daar gaat het over in het volgende gedeelte. Hier ook aandacht voor de 

erfenis van de Azteken: voedsel dat wij nog steeds eten. 

‘Oorlog en verovering’ is het volgende thema. De strategie en de grote betekenis van het 

zogenaamde tribuutsysteem komen hier aan bod. Het wordt duidelijk hoe dit heeft 

bijgedragen aan de enorme welvarendheid van het Azteekse rijk en hoe dit de religieuze 

offerpraktijken mogelijk maakte. 

U ziet het hart van het rijk de prachtige hoofdstad Tenochtitlan. De wonderbaarlijke 

ontstaansmythe, het leven van de rijke elite en de heerser. Je staat oog in oog met luxueuze 

voorwerpen als sieraden, spiegels en een vogelkopmasker met turkoois mozaïek; alles in een 

sfeervol decor. Aangekomen bij de laatste ruimte tenslotte, ben je ook echt in het heiligste der 

heiligen: de Templo Mayor. De indrukwekkende trappartij, de gedetailleerde maquette en 

indrukwekkende godenbeelden geven een unieke inkijk in de belangrijkste plek van het rijk. 
Vertrek :   donderdag 9 december om 9.30 uur    let op de juiste vertrektijd 9.30 uur! 

                  Vanaf bushalte lijn 20 bij de parkeerplaats van het Willem Royaardsplein.     

                  2e opstapplaats : Wassenaarseweg/hoek Jozef Israëlsplein bij het bushokje van 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 :    € 16,00 p.p. (incl. bus, fooi). Toegangsprijs museum € 18,00. Voor MJK, 

Bankgiro, Rembrandt en ICOM kaarthouders geldt een toeslag van € 3,00 p.p. individueel te 

voldoen aan de kassa.  

Aanmelden bij Gonne per e-mail gpccb55@kpnmail.nl of tel. 070-3241978.  

Als u op het antwoordapparaat inspreekt: 
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- spreek duidelijk uw NAAM en TELEFOONNUMMER in en de naam van de excursie, 

anders bent u NIET aangemeld 

- u wordt zo spoedig mogelijk 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 Leiden 15.00 uur.  

N.B. Het deelnamebedrag dient na de ontvangst van bevestiging van uw aanmelding over-

gemaakt te worden op het rekeningnummer NL49 INGB 0005 5177 59 van de ContactClub 

Benoordenhout Evenementen Den Haag. Vermeld duidelijk de naam van de deelnemer en 

de datum van de excursie (naam van de excursie hoeft er niet bij).                                                                        

U bent pas echt aangemeld na ontvangst van uw betaling. U kunt alleen bij uitzondering 

contant in de bus betalen.  

Als u verhinderd bent, dan betaalt de CCB het betaalde bedrag niet terug, behalve in héél 

uitzonderlijke gevallen (zoals onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer).  

 

LEZING   

NB :Coronatoegangsbewijs (QR-code op uw mobieltje of op papier) verplicht; 
dit wordt bij de ingang gecontroleerd. Kom daarom ruim op tijd! 
Donderdag 16 december, 15.00 uur: “Een wereld met twee supermachten; o Europa! let 

op uw saeck”  door Jaap de Hoop Scheffer.  

Wederom een lezing van onze bekende wijkgenoot. Jaap was voorheen o.a. minister van 

Buitenlandse Zaken, Secretaris-Generaal van de NAVO en hoogleraar International Relations 

and Diplomatic Practice aan de Haagse faculteit van de Universiteit van Leiden. Hij is nu o.a. 

voorzitter van de nationale Adviesraad Internationale Vraagstukken. Velen van ons zullen nog 

goede herinneringen bewaren aan Jaap’s vorige CCB-lezing van alweer 3 ½ jaar geleden met 

de titel “De wereldpanelen blijven schuiven, onvoorspelbaarheid troef. Wie het weet mag het 

zeggen!”. Wij zijn blij dat hij opnieuw voor ons beschikbaar is om zijn visie te geven op de 

actuele mondiale machtsverhoudingen.  

Aanmelden bij Jan: via jh.vankreveld@ziggo.nl of tel. 06-47787109. Daarbij graag duidelijk 

uw naam én telefoonnummer vermelden.  

Plaats: ANWB-hoofdkantoor, grote vergaderzaal. Ga over het ANWB-parkeerterrein naar 

het kantoorgedeelte: neem daar het trappetje naar ‘Personeelsingang’. Rechts hiervan is een 

helling, speciaal gemaakt voor gebruikers van een rollator of rolstoel. 

Kosten : gratis voor leden en donateurs van de CCB. Anderen betalen ter plekke € 5,00. 

 

KERSTLUNCH      

NB : Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Zaterdag 18 december Kerstlunch bij Chateau Bleu, Leidsestraatweg 15 (afslag 

Louwmanmuseum en dan rechtsaf).     

Aanvang : U bent welkom vanaf 12.30 uur. Aanvang van de maaltijd 13.00 uur.   

Aanmelden bij Jos tel: 070-3106661.  

De kosten bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag graag vooraf overmaken op het bovenaan 

de Nieuwsbrief vermelde rekeningnummer. Pinnen en contant betalen is niet mogelijk. 

Bij 25 aanmeldingen kan de Kerstlunch doorgaan.                                                     

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.  
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