Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018
1. Ledenbestand
In het ledenaantal vond in 2018 een goede stijging plaats, waarschijnlijk heeft dit te maken met
de extra aandacht voor de KVVAK vanwege het 100-jarig jubileum. De vereniging had 641 leden
per 1 januari en 671 per 31 december. Het aantal nieuwe leden bedroeg 91, er waren 51
opzeggingen en 10 leden zijn in 2018 overleden. Vooral het aantal partnerleden is toegenomen
van 134 naar 162. Op 31 december was de verdeling in categorieën leden: 488 gewone leden,
162 partnerleden, 4 jongerenleden, 13 leden voor het leven en 3 corporate members.
2. Bestuur KVVAK
In de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2018 in Amsterdam trad mw. T. van Koeverden
aan als penningmeester. Drs. T.T. Wen bleef aan als algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft in
2018 zevenmaal vergaderd. Op 22 juni 2018 is door de commissaris van de Koning het predicaat
‘Koninklijk’ toegekend aan de KVVAK.
Samenstelling van het bestuur in 2018: mr. P.H. Ariëns Kappers, voorzitter, mw. E.M. den Berg
MA secretaris, mw. T. van Koeverden, penningmeester, ir. A.A. Holst, lid, mw. dr. R.L.
Steenbergen, lid, mw. dr. R.H.M. van der Poel, lid, drs. T.T. Wen, lid.
3. Raad van Advies
De Raad van Advies bestond in 2018 uit de navolgende leden: prof. dr. J.L. Blussé, mr. W.L.J.
Bröcker, dr. J. Dees, prof. dr. C.J.A. Jörg, mr. drs. A. Ott, drs. H.A. Pabbruwe, dhr. J. Polak, mw. E.J.
Stoel en dhr. F.J. van der Ven.
4. Commissies
In 2018 werden verschillende activiteiten georganiseerd door de VVAK commissies. Het is
bestuur is dankbaar voor het enthousiasme en de inzet van de commissieleden. Hieronder volgt
een overzicht van de activiteiten per commissie.
De Commissie Ceramiek:
-

13 mei: bezoek aan handelaar Egbert Ott
15 juli: bij een verzamelaar in de provincie Utrecht
29 september: Specimen Meeting in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam

Samenstelling van deze commissie: dhr. C.A.M. Broekhof, voorzitter, mw. drs. S.E. Van Enst, mw.
D. Campbell MA en drs. T.T. Wen (namens het bestuur).
De Commissie Oost West Interacties:
In 2018 zijn geen activiteiten georganiseerd.

Samenstelling van deze commissie: dhr. dr. L. Gesterkamp, voorzitter, mw. M. Damen MA, en dhr.
M. Roos.
De Commissie Zuid en Zuidoost Azië Interacties:
In 2018 zijn geen activiteiten georganiseerd.
Samenstelling van deze commissie: dhr. J. Polak, voorzitter, mw. ir. A.W. Leistra en mw. Dr. R.L.
Steenbergen (namens het bestuur).
De Commissie Reizen:
Van 25 t/m 27 oktober is een excursie georganiseerd naar Parijs met bezoek aan Musée Guimet,
Musée Cernuschi, Musée d’ Ennery en twee galleries.
Samenstelling van deze commissie: mw. drs. C.F.W. Smits, mw. drs. C.L. Van der Pijl‐Ketel en
mw. dr. R.H.M. van der Poel (namens het bestuur).
De commissie Ikigai:
-

17 maart: Persoonlijke rondleiding op de TEFAF bij verschillende handelaren in
Aziatische Kunst
22 september: Ikigai Art Fair, AAG Amsterdam
23 november: Persoonlijke rondleiding op de PAN bij verschillende handelaren in
Aziatische Kunst

Samenstelling van de commissie: dhr. G.R.P. Öry, voorzitter, mw. D. Campbell MA, mw. E.M. van
den Berg MA (namens het bestuur), dhr. P. Ruitenbeek.
Andere VVAK-activiteiten
-

-

-

-

-

2 februari: bezoek aan de BRAFA in Brussel
3 februari: Nieuwjaarsbijeenkomst Lezing “Speelgoed voor de zielen. Mentawai, een
onbekende kunstprovincie in Indonesië” door Dr. Jet Bakels en Prof. Dr. Reimar Schefold
in museum Volkenkunde, Leiden.
21 april: Algemene Ledenvergadering en lezing 'Art, Knowledge, and Politics in the 18thcentury Qianlong court' van visiting Hulsewé-Wazniewski Professor Yu-chih Lai,
Rijksmuseum Amsterdam.
3 juni: lezingenprogramma rond het thema ‘India’ met lezingen van Professor Jos
Gommans, Rijksmuseumconservator Anna Slaczka, onderzoeker Isabella Nardi en
conservator Amélie Couvrat Desvergnes, Rijksmuseum Amsterdam.
23 juni: KVVAK Lustrum symposium, Rijksmuseum Amsterdam.
16 september: Opening tentoonstelling ‘Het leven van Boeddha, de weg naar het nu’ in
de Nieuwe Kerk Amsterdam
13 oktober: thema-middag over Ikat en over amuletten van de Dayak. Lezing door prof.
Raymond Corbey en Steven G. Alpert. Interview Renée Steenbergen met Peter ten
Hoopen, verzamelaar van ikat, Rijksmuseum Amsterdam.
27 oktober: Lezing Renée Steenbergen: Verzamelaars van Aziatische kunst: hoe
particulieren een topcollectie samenstelden in Amsterdam, Nieuwe Kerk Amsterdam

-

-

20 oktober: Rijksmuseum-IIAS Lectures on Asian Art: ‘Nagasawa Rosetsu and the
Modalities of Painting in 18th Century Japan’ door Prof. Matthew McKelway,
Rijksmuseum Amsterdam.
24 november: jaarlijkse conservatorenlezing door Ching-Ling Wang: Guan Yin and
Buddhism: reconsidering a 14th-century Buddhist painting of the Water-Moon
Avalokitésvara in the Rijksmuseum, Nieuwe Kerk Amsterdam.

5. Tijdschrift Aziatische Kunst
In 2018 verscheen het tijdschrift driemaal. Het eerste nummer was gewijd aan Indiase
miniatuurschilderijen, het tweede nummer was een speciale jubileumuitgave en in het derde
nummer werd teruggeblikt op de relatie tussen het Rijksmuseum en de KVVAK. De redactie
bestond uit: mw. L. de Blecourt, dr. J. van Campen, mw. drs. I. van Coevorden, drs. M. Fitski, mw.
P. Paul, mw. dr. A.A. Slaczka, dr. W. Southworth, dr. C. Wang en mw. drs. E. Kamstra
(bladmanager). De vormgeving was in handen van Gert Jan Slagter. Het bestuur dankt alle
betrokkenen voor de hoge kwaliteit van de artikelen en de fraaie uitgave.
6. Online media
De VVAK website wordt nog steeds goed bezocht, zowel door Nederlandse als buitenlandse
bezoekers. Inmiddels is er ook informatie te vinden over alle commissies van de vereniging, de
leerstoel en het tijdschrift. Het bestuur is dankbaar voor de enorme inzet van mw. M.A. Rengers
MA en Mw. A.M. Rijkels die ervoor zorgen dat de website up-to-date en toegankelijk is.
Het KVVAK-account bij Twitter (@VVAK_nl) , Instagram (@kvvakasianart) en het Facebook
(KVVAKDutchAsianArtSociety) zijn ook in het afgelopen jaar veelvuldig gebruikt om nieuwtjes,
aankondigingen en andere voor de leden interessante zaken aan de leden kenbaar te maken. Ook
de commissie Ikigai (ikigai_kvvak) is te vinden op Instagram.
7. Samenwerking Rijksmuseum
In 2018 is enkele keren overleg met de directeur en de conservatoren van het Rijksmuseum
geweest. Ook in dit verslagjaar kon het bestuur in voorkomende gevallen terugvallen op de
kennis en kunde van de conservatoren dr. J. van Campen, drs. M.Fitski, mw. dr. A.A. Slaczka en dr.
W. Southworth en dr. C.L. Wang. In 2018 mocht de VVAK bij diverse gelegenheden gebruik
maken van de faciliteiten van het Rijksmuseum. Het bestuur is de directie van het Rijksmuseum
hiervoor zeer erkentelijk.
8. Collectie
In 2018 kwamen verschillende verzoeken uit binnen- en buitenland bij het Rijksmuseum binnen
om objecten uit de VVAK-collectie ten behoeve van tentoonstellingen in tijdelijk bruikleen te
mogen ontvangen. Het jaarverslag van de conservatoren gaat hier verder op in.
Bijzondere aandacht ging dit jaar uit naar de KVVAK jubileumaankoop die gezamenlijk met het
Rijksmuseum werd verworven: de vijftiende-eeuwse schildering ‘Zilverfazanten onder
lentebloesems’ van de Chinese kunstenaar Ye Shuangshi. Ter gelegenheid van het 100-jarige
bestaan was in het Aziatisch Paviljoen een opstelling te zien van KVVAK topstukken.
9. Samenwerking met IIAS/Outreach

De samenwerking met het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden en
Amsterdam wordt actief onderhouden. Het IIAS ondersteunt de Vereniging met een financiële
bijdrage voor het lezingenprogramma. Om de gezamenlijke interesse te onderstrepen zijn IIAS‐
leden welkom bij KVVAK activiteiten.
10. Secretariële ondersteuning
Mw. M.A. Rengers ondersteunt de KVVAK voor secretariële taken van het bestuur en voor de
organisatie van KVVAK-activiteiten. Ook verzorgt zij de nieuwsbrieven en de updates van de
website. Dit tot grote tevredenheid van het bestuur. Daarnaast hebben M. Both de Vries en M.
Verkley van Jacs den Boer & Vink te Haastrecht het KVVAK-bestuur in 2018 de nodige
werkzaamheden uit handen genomen voor wat betreft de ledenadministratie, secretariële
ondersteuning bij ledenactiviteiten en grote verzendopdrachten van de Vereniging. Het bestuur
bedankt hen voor de prettige samenwerking.

