alberts
aldemberg
van amen
andriessen
appel
armando
arntzenius-koch
baanders
badings
bakema
baljeu
beerendonk
bekman
benner
bennes
van bentum
berger
bertheux
bitter
blauwpot ten cate
blom
bodegraven
bod on
boedijn
boekenoogen
boer
de boer
boeschoten
boezem
bogart
van bohemen
bolink
bonies
van bottenburg
bFakel en burna
brandt corsti us
brants
brattinga
breetvelt
brinkman
van den broek
brouwer en deurvorst
brusse
buffinga
buntenbach
buys
calkoen
cammelbeeck
cardena
cas see
cohen
constant
copier
corneille
couzijn
cremers
Ia croix-han•en
crouwel
cuyper•
dibbets
dielemans
van diepen
diercks
disberg
dobbelman
doets
do meta
dooijes
droge
van duinen
van duyn
van dijk
dijkstra
van eesteren
eikelenboom
elburg
van elk
elzas
engels
erb
van eyck
felen
ficheroux
fideldij dop
flohr
flohre

freudenthal
fruytier
van der gaag
gall
van gasteren
gaWronski
van gelderen
gerrits
gerritsen
gispen
goede
van golden
van gool
goossen
de graaf
graatsma
griber
greve
gribling
groosman
de groot
grosman
guntenaar
de haan
van haaren
haber
habraken
hamel berg
hammacher
ham mel
hardenberg-'s jacob
ten harkel
hartsuiker
hartsuyker
haste
heesen
van der heide
henderikse
henneman
van heusden
heijboer
heijen
heijmans
hillenius
hOweler
hollenbach
ten holt
ten holte
ten holten
homan
hor
hovens
huismans
hunziker
hussem
huyts
van rersel
itt mann
iaffe
jansen
jansma
janzee
dejong
de jonge
juncurt
kamph
karsten
kassies
kelder
kerkhoven
lc.ersten
kersting
keus
kho liang-~'!
klerks
kloos
klunder
kneulman
koetsier
kolthoff
komter
koning
koomen
van der kop
koren
kortlang

kovacs-reichenfeld
kracht
kreykamp
van kruiningen
de kruyff
kuilen
lambrieux
lampe
langui
lataster
van der lee
de leeuw
van der leeuw
van Ieeuwen
leewens
ligtelijn
livinus
lo-a njoe
lodeizen
lopez dias
lucebert
maas
majorik
manders
mastenbroek
mees
mengelberg-draber
merkel bach
merkelbach-mengelberg
molendijk
molenkamp
mol in
montijn
mooy
mooyman
mos
mossou
motz
mulder
van munster
museum schiedam
nanninga
neumann
niegeman
niermeijer
nicolai-chaillet
nix
okx
ongenae
oorthuys
· oosterkerk
van oosterom
orth
van osselen
otte
oudejans
panhuysen-lansink
peeters
philips
pieters
van der plas
van der pol-van der veen
polak
poll mann
posthumus meyes en narold
postma
prent
pruys
raateland
raymond
redeker
reinders
reinhold
renes
reurslac
rietveld
rinsma-tehman
ritzen
roe de
rOiing
rogge
romijn
roos
rooskens
roovers
van rooijen

roskam
van rossum
roth
ruys-moussault
salomonson
sand berg
sanders
schat
scheffer
scheffers-merkelbach
van schendel
van schie
schippers
schneider
schoonheit
schoonhoven
schrOder-schriider
schuite
schultz
schuring
semeyn esser
sieger
sikkens lakfabrieken
sinemus
slebos
slepers
sleutelaar
slothouwer
smeets
van soest
spier
sprangers
stam
stank man
stein
stekelenburg
sterenberg
van stigt
stolle
strom & getsy
stroeve
struycken
strijbosch
stultjens
van stuyvenberg
swankhuizen
swart
tajiri
van tetterode
tissing
tonne man
trap man
treumann
van tricht
tupker
tummers
van der veen
van velde
verburg
verdijk
verhoeve
verhoeven
verhoog
verhulst
de vier
vinkenoog
visser
van vlijmen
voet
vogels
volten
vordemberge
van der vossen
vriend
de vries
vijftigschild
vijlbrief
wage maker
wagner
van der wal
warnauw
warners
waskowsky
weehuizen
werkgemeenschap bergeyk
de werkschuit

van de weijer
wiekart
de wilde
willemsen
wilmink
wissing
witstok
van woerkom
wolvecamp
wong
wortel
van wijngaarden
van den ijsel
yo bwan-tjong
van zanten
zwart
zwarts

activiteiten

1955

24 jan. - feestelijke oprichtingsbijeenkomst onder Ieiding van dr. c. h. van der

18 juni 7 dec. -

17 dec. -

1956

-

30 nov. 10 dec. -

1957

21 jan. 13 febr. 1 maart 8 maart -

15 maart 15 april 26 okt. 21 dec. 29 dec. 1958 11 maart 26 maart 7 mei -

30 mei
7 nov. -

21 nov. -

24 nov. 1959

17 dec. 10 jan. 24 jan. 17 mei 3 okt. -

23 dec. 1960 13 febr. 8 mei 12 mei

leeuw in muesum fodor te amsterdam.
in de daarop volgende maanden worden diskussiebijeenkomsten gehouden over 'nieuwe beelding en architektuur', 'vrije en gebonden
kunst', 'kleur als beeldend element' en 'achtergronden van de nieuwe
beelding', onder Ieiding van merkelbach, rietveld, salomonson, stam,
mojorick, redeker, brusse en jaffe.
opening tentoonstelling 'architektuur-beeldende kunst' in stedelijk
museum te amsterdam.
lezing prof. van eesteren over 'stedebouwkunde en stedebouwkunst'.
ekskursie stedebouwkundige plannen in zuiderkerk te amsterdam
onder Ieiding van prof. van eesteren.
forumbespreking kantine zwavelzuurfabriek ketjen amsterdamcnoord
met inleiding van piet zwart.
op initiatief van voorzitter mr. sprangers worden in deze tijd regelmatig kontaktavonden gehouden, waar aan de hand van medegebracht
werk, films of inleidingen, de gesprekken tussen beeldende
kunstenaars en architekten op gang worden gebracht.
opening leden-tentoonstelling in de koninklijke nederlandse glasfabriek 'leerdam', welke tentoonstelling nadien nog gehouden wordt
in dordrecht.
opening tentoonstelling '1956' in het stedelijk museum te amsterdam.
deze tentoonstelling, die samenviel met de onlusten in hongarije, werd
door kunstkritikus prange gebruikt om de moderne kunst als 'ontaarde
kunst' voor te stellen. na een klacht onzerzijds zag genoemde kritikus
zich genoodzaakt voor de internationale vakbond aica te bedangen.
ir. badings spreekt over elektroniese en konkrete muziek in het
stedelijk museum te amsterdam.
opdracht van de sikkens lakfabrieken tot het samenstellen van een
nieuwe z.g. 'kleurenwaaier" van omstreeks 100 kleuren, welke
opdracht kollektief in een werkgroep gedurende een jaar werd uitgevoerd.
naum gabo en architekt elzas spreken over gebouw en plastiek voor
de bijenkorfte rotterdam in stedelijk museum amsterdam.
bezichtiging tentoonstelling roberto burle marx onder Ieiding van
tuinarchitekte mien ruys.
samenkomst atoomgebouw schiphol ter bespreking van mogelijkheden
tot inschakeling van kunstenaars bij totstandkoming van in aanbouw
zijnde atoom-tentoonstelling.
lezing carola giedion-welcker over 'paul klee in seiner zeit' in stedelijk
museum te amsterdam.
vijf werkgroepen zenden plannen in voor open hof van komende
atoom-tentoonstell i ng.
johannes itten spreekt 'het motief in de beeldende kunst' in stedelijk
museum te amsterdam.
ekskursie woningkompleks tuindorp oostzaan onder Ieiding van de
architekt f. j. van gool.
bespreking deelname prijsvraag auschwitz-monument en aanslu1tend
film 'nuit et brouillard'.
ekskursie in aanbouw zijnde wereldtentoonstelling te brussel onder
Ieiding van de architekten bakema en merkelbach.
radio- en televisie-organen worden opgeroepen om meer onbevooroordeelde aandacht te besteden aan de jongere richtingen in de
kunsten.
vertoning abstrakte films van hy hirsch in akademie voor bouwkJ.mst te
amsterdam.
ekskursie le corbusier-tentoonstelling te den haag onder Ieiding van
architekt wissing.
bekroning affiche wim crouwel en kho liang ie voor liga-tentoonstelling 1957 door genootschap voor reklame te amsterdam.
opening tentoonstelling 'kleur' in stedelijk museum te amsterdam,
gevolgd door een serie lezingen van o.m. ir. kalff, prof. colenbrander,
dr. zeylmans van emmichoven en een forum-bespreking onder Ieiding
van architekt merkelbach.
memorandum aan vaste kommissie voor okw in de tweede kamer der
staten generaal ten opzichte van het overheidsbeleid in verband met
hedendaagse avantgardistiese enjof eksperimentele uitingen in de
beeldende kunsten.
opening en oons elling '1958' met elektroniese muziek van
ton de leeuw in stedelijk museum te amsterdam.
opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te rotterdam.
opening leden-tentoonstelling brabants museum te den bosch met een
forumbespreking onder Ieiding van mr. dony.
opening leden-tentoonstelling toonzaal 'kembo' te den haag.
opening reizende grafiektentoonstel'ing in pasadena art museum te
cal ifornie.
opening lustrum-tentoonstelling 'verbondenheid der kunsten' met een
inleiding van architekt merkelbach.
gelijktijdig komt een door de liga samengesteld nummer uit van het
maandblad 'forum'.
opening tentoonstelling 'beelden in het heden' door mr. jansen van het
ministerie okw. in het stedeliik museum te amsterdam.
opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te recklinghausen.
ekskursie diverse landhuizen in het gooi.
opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te dortmunt.

19 juni - opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te frankfort.
25 juni - ekskursie burgerweeshuis van aldo van eyck.
29 juli- opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te bonn.
8 okt. - ekskursie i lpendam en edam.

15 okt. - opening tentoonstelling 'beelden in het heden' te basel.
22 okt. - opening tentoonstelling 'graphiek & grafiek' in het stedelijk museum te
amsterdam.

1961

10 nov. - lezing 'hedendaagse typografie', naar aanleiding van de tentoonstelling
'graphiek & grafiek' in het stedelijk museum.
20 jan. - opening sluitingstentoonstelling 'beelden in het heden' in het stedelijk
van abbe-museum te eindhoven.

27 mei - ekskursie diverse bouwwerken architekten van den broek en bakema
te rotterdam.

15 sept. - ekskursie bruggen en viadukten te amsterdam.
13 okt. - opening tentoonstelling 'jongere nederlandse schilders, beeldhouwers
en architekten' in stedeljjk museum te amsterdam.

28 okt. - ekskursie gebouwenkompleks 'de ploeg' en diverse woonhuizen in
bergeyk en omgeving.

1962

8 jan. - uitgave bulletin 'januari 1962'.
16 maart - lezing architekt werner ruhnau 'von monumentaler zur instrumentaler
architektur' in stedelijk museum te amsterdam.

18 mei - opening tentoonstelling '['architecture mobile' door prof. dr. pen bij
knoll-international te amsterdam.

25 en - symposion '['architecture mobile' onder Ieiding van mr. cammelbeeck
26 mei
bij knoll-international te amsterdam.
27 aug. - opening tentoonstelling 'verbondenheid der kunsten' op jeugdfestival
te velp.

28 sept. - uitgave bulletin 'oktober 1962'.
27 okt. - ekskursie mariakerk te volendam met bespreking 'kunstenaar en
kerkbouw' onder Ieiding van prof. dr. minnaert.

10 nov. - opening tentoonstelling '1962' door prof. mr. p. sanders in stedelijk
museum te amsterdam.

22 nov. - opening tentoonstelling 'stede lijke ruimten' in stedelijk museum te
amsterdam.

3 dec. - bezoek wethouder van de kunstzaken en hoofden van d iensten van
amsterdam aan de tentoonstelling 'stedelijke ruimten'.

1963

8 dec. - ekskursie vara-studio en wereldomroep te hilversum.
16 jan.
opening tentoonstelling 'stedelijke ruimten' in bouwcentrum te
rotterdam

5 febr . - inleiding architekt ntter over 'kleur in architektuur' op tentoonstelling
joseph ongenae in museum fodor te amsterdam.
6 april - ekskursie landbouwhogeschool te wageningef".
11 jan . - forumbespreking 'de automatie en haar invloed op de vormgeving
1964
van de mensel ijke nederzetting' onder le1d1ng van p. b. weehu1zen in
rotterdamse kunstkring te rotterdam.
24 jan. - ballet-manifestatie opening tentoonstelling nocolas schi:iffer in
stedelijk museum te amsterdam.
.
7 febr. - 'ontmoetingen I' met inleiding van prof. j. b. bakema 1n museum
boymans-van beuningen te rotterdam..
..
..
21 febr. - 'ontmoetingen II' met in1eiding van em1le m. langu1 1n stedeiiJk museum
te amsterdam.
6 maart- 'ontmoetingen Ill' met inleiding van prof. alfred roth in stedelijk
museum te amsterdam.
10 maart - opening tentoonstell i ng 'beeldhouwkunstjgrafiekjschi lderkunst' in
stedelijk museum te amsterdam.
.
.
20 maart - 'ontmoetingen IV' met inleiding van prof. dr. a. m. w. J. hammacher 1n
museum boymans-van beuningen te rotterdam.
3 april - 'ontmoetingen V' met forumbespreking onder Ie iding van
prof. ir. j. h. van den broek in akademie voor beeldende kunsten te
arnhem.
14 nov. - ekskursie tech.ni.sche hogeschool 'twente'.
1965
9 jim. - overname van de taak van het zittende interim-bestuur door een
nieuw bestuur van op dat moment 16 mensen.
16 en - week-end bespreking 'woudschoten', ais eerste beraad over de
17 jan.
mogelijkheden voor een toekomstig kultuurbeleid.
2 april - rekest aan de minister voor volkshuisvesting en bouwnijverheid, waarin
gepleit wordt voor een afzonderlijk departement en een ruime plaats
ook voor de vormgeving op het gebied van de 'ruimtelijke ordening' .
28 mei - opening lustrum-tentoonstelling 'nieuw beelden 1965' in het stedelijk
museum, gevolgd door een feest in de akademie voor bouwkunst te
amsterdam.
17 juli - uitgave van de lustrum-rede van prof. mr. p. sanders 'de mens in de
ruimte' in het tijdschrift 'bouw'.
11 dec. - ekskursie uitgevoerde werken op het gebied van architektuurj
beeldende kunst in amsterdam en uithoorn.
15 dec. - bespreking studie 'stedelijke ruimte II', speciaal op het gebied van de
'kleur' in de openbare stedelijke ruimte.
1966
7 jan. - ekskursie glasfabriek leerdam en bespn~~king tot inschakeling van
jongere kunstenaars bij het ontwerpen in glas.
11 febr. - forumbespreking 'het eksperiment waarom ?' onder voorzitterschap
van p. brattinga in stedelijk museum te amsterdam.
26 febr. - forumbespreking 'het groepseksperiment in vorm, klank en beweging'
onder voorzitterschap van prof. dr. n. h. frijda in de aula van het
stedelijk museum te amsterdam.
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11 maart - forumbespreking 'de mens in het spel van de toekomst' onder
voorzitterschap van prof. dr. h. freudenthal in het stedelijk museum te
amsterdam.
30 maart - brief aan de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
waarin gepleit wordt om in de zojuist opgerichte adviesraad voor de
ruimtelijke ordening ook op te doen nemen lichamen die de kulturele
maar bovenal kreatieve en vormgevende belangen van de ruimtelijke
ordening zouden moeten kunnen behartigen.
ekskursie rotterdam, vlaardingen, berenplaat.
23 april
brief aan de bond van nederlandse architekten waarin bevreemding
2 mei
wordt uitgesproken dat kort geleden de 'advieskommissie beeldende
kunst' is opgericht door b. n. a., kring van beeldhouwers en v. b. m. k.,
terwijl nieuw beelden, als enige organisatie die sinds 1955 konsekwent
de samenwerking van architektuur en beeldende kunst heeft gepropageerd, niet is geraadpleegd.
18 mei - opening tentoonstelling 'stat! op pampus' in stedelijk museum te
amsterdam.
24 en - v66rkongres over 'ruimtelijke ordening' te bergeyk.
25 juni
4 nov. - opening tentoonstelling 'grafische herkenningen' in stedelijk museum te
amsterdam.
lezing architekt grosman over new otany hotel en olympies stadion
1967 13 jan.
van kenzo tange te tokio, in rijksakademie te amsterdam.
inleiding architekt eykelenboom over nederlands paviljoen te montreal
15 febr.
in akademie voor bouwkunst.
uitgave mededelingenblad 'maart 1967'.
6maart
ekskursie luchthaven schiphol amsterdam.
30 april
ekskursie gerrit rietveld akademie te amsterdam.
20 mei
lezing over eigen werk van alison en peter smithson in akademie voor
10 juni
bouwkunst.
uitgave mededelingenblad 'september 1967'.
4 sept.
lezing 'l'amenagement touristique du littoral du languedoc-roussillon'
12 okt.
door pierre raynaud in hospice wallon te amsterdam.
opening jongeren-tentoonstelling 'signalement 67' in stedelijk museum
21 nov.
te amsterdam.
10 nov. - forumbespreking 'nederlandse deelname aan internationale
tentoonstellingen' onder voorzitterschap van prof. dr. ph. j. idenburg
in akademie voor bouwkunst te amsterdam.
ekskursie oostelijk flevoland en bezichtiging gemeenschapscentrum
1968 27 april
'de meerpaal' te dronten.
bespreking oprichting eksperimenteel centrum in museum fodor.
8 juni
30 sept. - opening 'eenfgeen tentoonstelling' in stedelijk museum amsterdam.
ekskursie kantoorgebouw nederlandse aardolie maatschappij en
26 okt.
proefwoningen van shell te assen en kulturele centrum 'de tamboer' te
hoogeveen.
14 dec. - ekskursie stationspostgebouw te amsterdam.
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