
“Kunst uit China:  Schilderingen en Blanc de Chine porselein”   
 

 
 
 
 

Op Zaterdag 12 juli 2014 organiseert De Vriendschap een gezamenlijk bezoek aan 

het Polderdorp Nagele voor de Chinese Tentoonstelling:   

 
Naar aanleiding van een uitnodiging van Mw. Drs. I Hong Tan voor het bezoeken van 
de door haar samengestelde tentoonstelling, organiseren wij een gezamenlijke dag 
naar Nagele.  
Speciaal voor ons wil zij op Zaterdag 12 juli een uitgebreide rondleiding op deze 
speciale tentoonstelling geven.  
Er wordt kunst tentoongesteld van de volgende kunstenaars:  

 Zhang Ren Xi (1918-2008), schilder uit Xiamen.  
 Het werk van Zhang Ren Xi (1918-2008) wordt gekenmerkt door een 
 combinatie van traditionele Chinese schilderkunst en de frisse en nieuwe 
 elementen, die karakteristiek zijn voor zijn stijl. Behalve in schilderen, is hij 
 tevens een meester in de Chinese kalligrafie en in het zegelsnijden. Zijn 
 schilderingen zijn tentoongesteld in binnen- en buitenland.  

 Su Xian Zhong (1968), Dehua, provincie Fujian. 
Hij zet de porselein techniek van zijn beroemde overgrootvader voort. Hij 
werkt niet alleen in traditionele stijl maar ook op vernieuwende moderne wijze. 
Met zijn werk heeft hij meerdere gouden en zilveren prijzen gewonnen in 
China. Ook heeft hij geëxposeerd in het buitenland, o.a in Hong Kong, 
Singapore en Zuid-Korea. 

 



De opening wordt verricht door Prof. dr. W.R. van Gulik op zondag 1 juni 2014 

om 15.00 uur.  
De tentoonstelling wordt gehouden van 1 juni - 31 augustus 2014 in het 
Museum Nagele, Ring 23 te Nagele (Noordoostpolder) en is geopend op 
donderdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur. Een aantal objecten is ter 

verkoop. Voor meer informatie: www.museumnagele.nl.  
Natuurlijk zijn jullie vrij om de tentoonstelling en de opening door Prof. dr. W.R. 
van Gulik op eigen gelegenheid te bezoeken.  

 

 
In combinatie met het bezoek aan de tentoonstelling gaan wij, na de Hollandse 
broodlunch, wandelen met een gespecialiseerde gids door het dorp Nagele dat een 
bijzondere Stedebouw en Architektuur heeft.  
Nagele is een dorp dat flink verschilt van de andere dorpen in de Noordoostpolder. In 
Nagele mochten in de jaren vijftig de aanhangers van de Opbouw en De Acht, 
vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen, hun plannen proberen te 
verwezenlijken. Bij deze groep architecten hoorden bekende namen als Aldo van 
Eyck, Gerrit Rietveld, Mien Ruys en vele anderen. Bij het binnenkomen van het dorp 
valt de grote centrale parkachtige ruimte op, daarin zijn de scholen, de kerken en het 
wijk-sportgebouw gesitueerd.  
 
Daar omheen bevinden zich een aantal hofjes, die op hun beurt weer om een centrale 
parkachtige ruimte liggen. Alle gebouwen en woningen hebben platte daken. 
Rondom Nagele is tevens op een bijzondere manier een bomengordel geplant. Nu na 
bijna een halve eeuw begint het dorp door het volgroeien van de aanplant steeds 
meer karakter te krijgen. Eén van de principes is binnen en buiten, wonen en natuur 
met elkaar te verbinden, zodat de kwaliteit van leven beter zou worden.  
Programma 12 juli:  
11.00 Ontvangst met koffie/thee in het Museum Nagele  
11.30 Rondleiding door Mw. I Hong Tan  
12.45-14.00 Broodlunch (met soep en kroket!)  
14.00-15.00 Wandelen door Nagele, met museumgids  
Niet ver van Nagele, in Luttelgeest, is de Orchideeën Hoeve het bezoeken waard, 
voor degene die nog verder willen.  
Deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar Nagele. Het voorstel is om te gaan 
carpoolen, indien je plaats hebt in je auto of graag wilt meerijden, wil je het dan bij 
de aanmelding vermelden. Wij proberen dan voor de match te zorgen. Wij vertrekken 
om 9.45 vanuit Pluspunt in Amstelveen.  
Aanmeldingen bij:  
Hing Teng, liefst per email: hhteng@telfort.nl of mobiel: 062266 0108  
Kosten voor deze dag incl. lunch en koffie bedragen 27,50 euro voor leden en 29,50 
euro voor niet leden.  
Helaas is er geen chinees restaurant in de buurt. De lunch wordt via de coördinator 
van het Museum verzorgd.  
Overmaken naar De Vriendschap op IBANnr. NL85 INGB 0006 077092 met 
vermelding van: Nagele en naam van de aanmelder.  
 

Aanmelden en betalen vóór 29 juni 2014. 


