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NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING 

AFDELING DEN HAAG 
        VIJF EN DERTIGSTE JAARGANG – NR. 1 JANUARI 2022 

 

BESTUUR 

Voorzitter: Els van Vlimmeren    Tel.: 010 – 519 90 36 

 E-mail: els.van.vlimmeren@kpnmail.nl 

Secretaris Marian Bartels     Tel.: 071 – 561 62 58 

 Veurseweg 210, 2252 AH Voorschoten  of: 06 – 13693619 

 E-mail: marian.bartels@ziggo.nl  

Penningmeester: Riet Boerman     Tel.: 070 – 404 04 95 

 E-mail: maribova@casema.nl 

Lid: Marij Geenen     Tel.: 079 – 351 02 30 

 E-mail: marijgeenen@casema.nl 

Lid: Aggie Leenen     Tel.: 079 - 363 09 80 

 aggieleenen@gmail.com 
IBAN-rekeningnr: NL87RABO 0103 4529 66 t.n.v. Ned. Ikebana Vereniging, afd. Den Haag

Beste leden, 

Het ziet er naar uit, dat we dit jaar de 

Algemene Ledenvergadering weer in 

februari kunnen houden, op zaterdag    

26 februari in De Boschbloem in 

Voorschoten. Ook de datum van de  

Sogetsu workshop in april is veranderd 

naar 8 april. 
 

 

Het bestuur 

 

PROGRAMMA 2022 

Let op:   de Algemene Leden vergadering is verplaatst naar zaterdag 

           26 februari en de locatie is De Boschbloem, in Voorschoten. 

Zaterdag 26 februari 

ALV, lunch en Sogetsu demonstratie door Esther Hoogland en Anke 

Verhoeven, docenten van de Sogetsu Branch. 

 

Aanvang:     ALV 11.00 uur, lunch 12.00 uur en demonstratie 14.00 uur 

Kosten:     ALV (gratis en alleen voor leden), lunch € 20,00 (voor leden   

     en introducés), de demonstratie € 12,50 (leden) en € 17,50  

    (introducés), over te maken vóór 19 februari op bovenstaand  

    IBAN-rekeningnummer.  
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Lunch:      Japans Restaurant Zenzo zal met een bentobox zorgen voor  

      onze lunch.  Gaarne de keuze voor uw bentobox: 

      (een bentobox met vlees en vis), (een bentobox met alleen 

      vlees) of (een bentobox met alleen vis) doorgeven aan ons 

     bestuurslid Aggie Leenen, aggieleenen@gmail.com      

Locatie:  Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

Vrijdag 11 maart 

Ohara workshop door Bea Batelaan   

Aanvang: 13.30 uur 

Kosten: € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 5 maart 

 over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer.  

Meebrengen: een platte grote landschapschaal, 3 of 4 kenzans en uw 

Ikebana gereedschap. 

Locatie: Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten. 

 

Let op:   0ok deze workshop is verplaatst naar vrijdagmiddag 8 april  

Vrijdag 8 april 

Sogetsu workshop 

Aanvang:         13.30 uur 

Kosten:           € 12,50 (leden) en € 17,50 (introducés), voor 2 april over te 

                       maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer. 

Meebrengen:   nadere informatie volgt. 

Locatie:     Activiteitencentrum de Boschbloem, Voorschoten.  

 

Vrijdag 10 juni 

Ohara buitenworkshop, nadere informatie volgt. 

 

Routebeschrijving naar De Boschbloem in Voorschoten 

Adres: De Boschbloem, Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan 39, 2252 EA  

Voorschoten. Vanuit Leidschendam-Voorburg rijdt u over de Veurse(straat)weg 

(N447) richting Voorschoten/Leiden: Bij Voorschoten gaat u na restaurant De 

Gouden Leeuw bij de volgende stoplichten linksaf de Karel Doormanlaan in. 

Doorrijden tot u aan uw rechterhand een smal plantsoen ziet. Ga hierna rechtsaf, 

dit is de Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan. Verderop rechts vindt u 

Activiteitscentrum De Boschbloem. Komende vanuit de richting Leiden over de 

Veurseweg (N447) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten na de Papelaan rechtsaf 

de Karel Doormanlaan in. 
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T I P S  

NIV-website  

Kijk op onze NIV-website voor nieuwe activiteiten, tentoonstellingen, foto’s en 

ander nieuws!  www.ikebana-info.nl 

 

                                               Shin hanga. 

                     De nieuwe prenten uit Japan (1900-1960) 

               17 juni t/m 18 september

 

In de zomer presenteert Japanmuseum SieboldHuis een groot overzicht van 20ste-

eeuwse prentkunst, die kan worden gezien als de 'herontdekking' van de traditionele 

Japanse prentkunst, maar dan met een nieuwe vormentaal. De tentoonstelling ‘Shin 

hanga. De nieuwe prenten uit Japan (1900-1960)’ toont topprenten uit privécollecties. 

Er worden prenten, drukblokken, ontwerptekeningen, aquarellen, proefdrukken en procesboeken 

getoond met de populaire prentkunst-thema’s: landschappen, schoonheden, acteurs, vogels en 

bloemen. Deze tentoonstelling is het tweede deel van een tweeluik over de ontwikkeling van de 

prentkunst in de 20
e
 eeuw. De belangrijkste Shin hanga kunstenaars zijn vertegenwoordigd: Kawase 

Hasui, Takahashi Shotei, Hashiguchi Goyo, Ito Shinsui, Kobayakawa Kiyoshi, Torii Kotondo, Hiroshi 

Yoshida, Natori Shunsen, Ohara Koson, Fritz Capelari, Hirano Hakuho en anderen. De nieuwe 

kunstenaars en uitgevers waren zich bewust van het rijke verleden van de Japanse prentkunst. Zij 

ontwikkelden de prent, met respect voor traditie, tot een luxe item. Deze stijl staat dichtbij de 

schilderkunst omdat gebruik gemaakt wordt van hoogwaardige materialen, textuur en kleurnuances en 

heeft een uitzonderlijke kwaliteit. 

               
         Torii Kotondo, Ochtendhaar, 1931. Privécollectie 
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                                       Wabi sabi. 

               Japanse esthetiek in fotografie en keramiek 

                      23 september t/m 15 januari 2023 

In het najaar toont Japanmuseum SieboldHuis ‘Wabi sabi. Japanse esthetiek 

in fotografie en keramiek’. Voor het eerst in Europa wordt er een 

tentoonstelling gewijd aan dit esthetische concept met fotografie en keramiek. 

Ruim honderd werken van zeventien nationale en internationale kunstenaars 

maken het complexe concept inzichtelijk, waarbij de schoonheid van 

imperfectie en vergankelijkheid centraal staat. 

De Japanse woorden wabi en sabi zijn moeilijk te vertalen. Oorspronkelijk stond wabi voor de 

eenzaamheid van het leven in de natuur, buiten de maatschappij. Sabi betekende rustig, soepel of 

verdord. Rond de 14
e
 eeuw werd de betekenis positiever. Wabi betekent nu: rustieke eenvoud, 

versheid en rust. Het kan gebruikt worden voor natuurlijke maar ook voor door mensen gemaakte 

objecten en staat voor ingetogen schoonheid. Het verwijst soms ook naar foutjes, onvolmaaktheden en 

eigenaardigheden die kunnen ontstaan bij het maken van objecten en die het voorwerp uniek maken. 

Sabi is de schoonheid of sereniteit die ontstaat door ouderdom. De leeftijd van het object en de 

vergankelijkheid ervan uiten zich in patina, slijtage of sporen van reparatie. Het esthetische concept 

van wabi sabi wordt over het algemeen omschreven als de schoonheid van onvolmaaktheid, 

vergankelijkheid en onvolledigheid. Een onconventionele schoonheid van bescheidenheid en 

nederigheid. 

In een tijd waarin alles mooier, sneller en beter moet, biedt deze tentoonstelling rust en reflectie. 

‘Wabi sabi. Japanse esthetiek in fotografie en keramiek’ is een uitnodiging om de schoonheid van de  

Vergankelijkheid te ontdekken en te ervaren 

Japans museum SieboldHuis                                              

Rapenburg 19, 2311 GE Leiden 

www.sieboldhuis.org 

http://www.sieboldhuis.org/

