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Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016 

1. Ledenbestand 

Het ledenaantal bleef in 2016 ongeveer gelijk. De Vereniging had 649 leden per 1 januari en 645 

per 31 december. Het aantal nieuwe leden bedroeg 28, er waren 22 opzeggingen en 10 leden zijn 

in 2016 overleden. Op 31 december was de verdeling in categorieën leden: 516 gewone leden, 

110 partnerleden, 1 jongerenlid, 14 leden voor het leven, 1 erelid en 3 corporate members. 

2. Bestuur VVAK 

In de extra Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2016 in Amsterdam trad mw. L.J. Knol MA af 

als secretaris. Mw. E.M. den Berg MA is daarop aangesteld als secretaris ad interim. Het bestuur 

heeft in 2016 zevenmaal vergaderd.  

Samenstelling van het bestuur in 2016: mr. P.H. Ariëns Kappers, voorzitter, mw. E.M. den Berg 

MA secretaris ad interim, drs. T.T. Wen, penningmeester, ir. A.A. Holst, lid, mw. dr. R.L. 

Steenbergen, lid.  

3. Raad van Advies 

De Raad van Advies bestond in 2016 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 

De Commissie Ceramiek organiseerde in 2016:  

7 mei: Bezoek aan de handelaar Dries Blitz in Amstelveen 

10 september: Bezoek aan ceramiek restaurator Michiel Overhoff in combinatie met een bezoek 

aan studiopotter Marjoke de Heer 

24 september: Specimen meeting Amsterdam  Bij Elise Wessels, Nihon no Hanga 

12 november: Bezoek aan een verzamelaar van Chinees export porselein in de provincie  

Groningen 

Samenstelling van deze commissie: dhr. C.A.M. Broekhof, voorzitter, mw. ir. A.W. Leistra, mw. drs. 

S.E. Van Enst, mw. D. Campbell MA en drs. T.T. Wen (namens het bestuur).  

De Commissie Oost West Interacties organiseerde in 2016: 

15 april: Lezingenavond The Chinese Impact, Amsterdam 

Samenstelling van deze commissie: mw. drs. S.A. Bosmans, voorzitter, mw. S. Dekker, dr. L. 

Gesterkamp. In december is mw. drs. S.A. Bosmans afgetreden als voorzitter. Dr. L. Gesterkamp 

heeft haar functie overgenomen. Daarnaast is mw. M. Damen MA toegetreden tot de commissie.  



 

 

De Commissie Zuid en Zuidoost Azië Interacties organiseerde in 2016: 

15 april: Bezoek aan het depot van het Tropenmuseum, Amsterdam  

15 oktober: Rondleiding door Jaap Polak in het Museum voor Wereldculturen, Leiden   

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 organiseerde in 2016: 

6-9 april: Reis naar Lissabon 

14-28 oktober: Reis in China 

Samenstelling van deze commissie: mw. drs. C.F.W. Smits, mw. drs. C.L. Van der Pijl‐Ketel en 

drs. T.T. Wen (namens het bestuur). 

De Circle of Ikigai organiseerde in 2016:  

19 maart: Persoonlijke rondleiding op de Tefaf in Maastricht  

5 juni: Bezichtiging Landgoed De Fraeylemaborg in Slochteren 

5-6 november: Bezoek aan de Asian Art Week in Londen 

19 november: Rondleiding in het Sieboldhuis door Debora Makkus bij de tentoonstelling 

‘Arita, Schilderijen van Debora Makkus' 

Samenstelling van de commissie: dhr. G.R.P. Öry, voorzitter, mw. D. Campbell MA, mw. E.M. Van 

den Berg MA (namens het bestuur). In december is dhr. P. Ruitenbeek tot de commissie 

toegetreden.  

Andere VVAK-activiteiten 

29 januari: bezoek aan de BRAFA in Brussel   

20 februari: Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing van Stacey Pierson (SOAS) in de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA), 

21 mei: Algemene Ledenvergadering en lezing door Clarence Eng (in samenwerking met Brill) 

28 mei: Lezing door Rose Kerr in het Princessehof,  Leeuwarden 

2 september: Dubbellezing Menno Fitski  Arita Porselein van nu & Elise Wessels‐ Japan Modern 

18 september: Lezing Irina Tsjeroenova over papierrestauratie (in samenwerking met SJA)  

22 oktober: Lezing prof. dr. Klaas Ruitenbeek over het Humboldt forum Berlijn 

14 november: Conservatoren lezing door conservator dr. A.A. Slaczka in het Rijksmuseum 

Amsterdam   

26 november: VVAK Student Symposium inclusief een lezing van Winnie Wong in het 

Rijksmuseum Amsterdam 

5. Tijdschrift Aziatische Kunst 

In 2016 verscheen het tijdschrift driemaal. 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, mw. drs. E. Uitzinger, 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 

telkenmale kwalitatief inhoudelijke artikelen en de fraaie uitgave. 

 

6. Online media 



 

 

In december 2016 is de nieuwe VVAK website succesvol gelanceerd. Het ontwerpbureau Pony 

Design Club heeft in samenwerking met onze webmaster en VVAK-lid Alice Rijkels de website 

een geheel nieuw uiterlijk gegeven. Informatie over de vereniging, activiteiten en ander nieuws 

zijn op de website te vinden. Daarnaast is het mogelijk de gehele VVAK collectie te doorzoeken: 

https://www.vvak.nl/collectie/. Het VVAK-account bij Twitter is ook in het afgelopen jaar 

veelvuldig gebruikt om nieuwtjes, aankondigingen en andere voor de leden interessante zaken 

aan de leden kenbaar te maken. De VVAK heeft sinds eind 2016 ook een Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/pg/VVAKDutchAsianArtSociety  

7. Educatieplan 

In het kader van de ontwikkeling van dit plan is op 26 november het eerste ‘Student Graduate 

Symposium’ georganiseerd door de educatiecommissie. Zes studenten hebben een korte 

presentatie gegeven over hun onderzoek. Een aantal van deze presentaties zullen worden 

uitgewerkt tot een kort artikel en in 2017 verschijnen in het blad Aziatische Kunst.   

8. Samenwerking Rijksmuseum 

In 2016 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. In augustus is dr. C.L. Wang teruggekeerd bij het Rijksmuseum als conservator 

Chinese kunst. In 2016 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.  

9. Collectie 

In 2016 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.  

Uit de vroegere Nusantara collectie heeft Erfgoed Delft als gift een prachtige collectie van 130 

stuks Zuidoost-Aziatisch textiel aan de VVAK overgedragen die voorheen was bijeengebracht 

door Jan Dees en René van der Star en in de jaren negentig door hen aan Nusantara was 

geschonken. Van Barbara Harrison, de vroegere directeur van Keramiekmuseum Princessehof 

en specialist op het gebied van Aziatische kunst, ontving de VVAK na haar overlijden 63 objecten 

als legaat.  

10. 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 VVAK activiteiten. 

11. Secretariële ondersteuning 

Sinds april 2016 is mw. M.A. Rengers MA bij de VVAK in dienst voor secretariële ondersteuning 

van het bestuur en voor de organistaite van VVAK-activiteiten. Ook verzorgt zij de 

https://www.vvak.nl/collectie/
https://www.facebook.com/pg/VVAKDutchAsianArtSociety


 

 

nieuwsbrieven en de updates van de website. Daarnaast hebben M. Both de Vries en M. Verkley 

van Jacs den Boer & Vink te Haastrecht het VVAK-bestuur in 2016 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. 


