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Woensdag 17 mei 2017:
Excursie naar Waalwijk en Tilburg onder leiding van Martin Roos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aankomst tussen 11.30 -12.00 uur in Waalwijk. Daarna lunch, rondleiding met Martin Roos
door zijn collectie historische foto's (1) en kunst- en gebruiksobjecten uit Nederlands Indië.
Vervolgens een excursie naar het Textielmuseum (2) en museum De Pont (3) in Tilburg en
tot slot een Indonesische maaltijd. We gaan erheen met auto's van het bestuur en van onze
leden. Museumjaarkaart meenemen. De kosten voor de lunch en Indonesische maaltijd - €
16,00 - worden in Waalwijk afgerekend.
Parkeren in Waalwijk en bij het Textielmuseum is gratis. Bij De Pont parkeren kost maximaal
€ 2,00. Zie volgende pagina, hoe u zich tot 12 mei kunt opgeven voor deze excursie.
1. Soms zijn in museale depots en in particuliere collecties foto's te vinden, waarvan de
beheerders of eigenaars lang niet altijd weten wat de betekenis, herkomst of
samenhang is. Onderzoek kan verrassende resultaten opleveren. Een voorbeeld is
een 19e eeuws album 'Souvenir des Indes-Orientales' met 58 foto's van de fotografen
Woodbury & Page, Isidore van Kinsbergen, Kassian Cephas en S.W. Camerik. De
foto's zijn geen losse illustraties maar vertellen - in samenhang met elkaar in een
album en aangevuld met historische en literaire aanknopingspunten - een verrassend
verhaal.
2. http://www.textielmuseum.nl/nl/
De tentoonstelling ‘Ornamentale Patronen’ laat
een breed beeld zien van de grote verscheidenheid aan Amsterdamse School
trijpkleden, gordijnstoffen, wandbespanningen en meubelbekleding uit de collectie
van het TextielMuseum. De schijnwerper wordt vooral gericht op de vele
samenwerkingen met kunstenaars - enkelen werden geïnspireerd door invloeden uit
Nederlands Indië - uit de periode van ca. 1917 tot 1935.
3. http://www.depont.nl/te-zien/
Fiona Tan is er in geslaagd over de meest
gefotografeerde en gefilmde berg ter wereld, Mount Fuji, een originele film te
maken. De Volkskrant gaf de tentoonstelling 4 sterren en schreef: “Ze maakt mooi
gebruik van honderden bestaande beelden, vol van clichés. Die montage van
vakantiekiekjes, ansichtkaarten en professionele fotografie is een monument op zich
geworden. Vooral doordat Tan - ondanks of juist door die gemêleerde hoeveelheid
foto's - de onverzettelijkheid van de Fuji-berg heeft bevestigd. Met of zonder
kitscherige bloesem, in de felle zon, tegen een rood-oranje avondlucht, in de mist,
spiegelend in het water - de berg die als een platoon idee is: onder alle wisselende
omstandigheden en in alle mogelijke uiterlijke verschijningen toch steeds dezelfde
Toverberg."
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U kunt zich voor deze excursie tot 12 mei 2017, maar liefst zo snel mogelijk, opgeven
bij onze penningmeester, Hans van Haeren via email haerenh@xs4all.nl of per post naar
Arubastraat 84, 2612 GV Delft.
Hoe sneller u zich aanmeldt, hoe groter de kans dat wij een opstapplaats bij u in de
buurt kunnen regelen.
Vermeld bij uw aanmelding:
1. uw naam, adres, emailadres en mobiele telefoonnummer en de namen van de
personen, die met u aan de excursie deelnemen;
2. of a) u op eigen gelegenheid gaat, b) met anderen mee wilt rijden tegen
meebetalen aan de benzinekosten of c) zelf rijdt en (hoeveel) anderen met u
kunnen meerijden; deze betalen u dan elk € 0,06 /km voor uw benzinekosten.
Hans van Haeren zal u medio mei het volledige programma sturen met de
opstapplaatsen, het schema van wie met wie meerijdt en de bijbehorende mobiele
telefoonnummers, zijn eigen mobiele nummer voor eventuele problemen en de te
bezoeken adressen.

2

