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Geachte/ beste L.O.V.ers,
Hoe het er voorstaat: bericht 05

L.O.V. Tentoonstelling en symposium noodgedwongen uitgesteld
Hoe optimistisch was het dat wij in de februari nieuwsbrief U trots
aankondigden dat in mei/ juni een LOV tentoonstelling en een groots
symposium zou plaatsvinden in samenwerking met het dorpsplatform
Oosterbeek. Toen kwam corona en kon dat geen doorgang vinden. Wij
Optimistisch gingen wij noest door met de voorbereiding van de
tentoonstelling en verschoven het plan naar november. Helaas maakt
de tweede golf van corona ook dat onmogelijk. Bestuurslid Frederik
Erens maakte 11 zeer informatieve en rijk geïllustreerde panelen klaar.
Wanneer wij U die tezamen met een selectie L.O.V. meubilair kunnen
laten zijn is onzeker. Wij verliezen de moed niet en hopen op voor ons
alle betere tijden en dat in 2021 wij wel de tentoonstelling kunnen
realiseren.
Aan de voorbereiding van de tentoonstelling werkte ook enthousiast
mee Erik Mispelblom Beyer de kleinzoon van LOV oprichter Gerrit Pelt.
Hij verheugde zich de expositie te zullen zien, maar helaas overleed Erik, 94 jaar oud, in augustus.
Het virtueel museum uitgebreid
Het virtueel museum kon weer aanzienlijk worden
uitgebreid in immer goede samenwerking met Hans
Schraven van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. De uitbreiding behelst ook een groeiende lijst
van L.O.V gerelateerde publicaties en folder materiaal.
Ook ons gestaag groter wordende L.O.V archief wordt
gedigitaliseerd en gereed gemaakt voor inzage via de
site. Wij zijn inzenders van foto’s, publicaties en documentatie zeer erkentelijk. U bezoekt het
museum via www.erfgoedlov.org / virtueel museum en de link naar Collectie Nederland. Van harte
welkom.
Gerard Perfors
Recent verscheen van de hand van Wim Willems het boek De Wereldwandelaars.
Een van die idealistische wandelaars was Gerard Perfors, medewerker van L.O.V., die in 1911 op stap
ging met een aantal mede vegetariërs, pacifisten en socialisten totdat hun wereld verbeterende
voettocht in Palestina tot stil stand kwam door het uitbreken van de eerste wereld oorlog.
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Schenkingen
Alhoewel wel wij nog immer zeer verlegen zitten om ruimte voor onze fysieke mogelijkheid L.O.V.
meubilair te bewaren, hebben wij toch enkele schenkingen kunnen herbergen.
Van de familie van der Spek kregen wij twee mooie
L.O.V. boekkasten.
Erven van familie B.Holstege schonken ons een
eethoek, buffetkast, dressoir, en kapstok.
Familie Bruijsten bedacht ons met twee stoelen.
Erven (Mevrouw Kalthoff) van de heer Lackamp,
voormalig administrateur bij de L.O.V. bezorgden
ons een foto album vol wetenswaardigheden over
zijn werkgever.
Wij zijn de schenkers zeer erkentelijk voor hun inzet
om L.O.V erfgoed veilig te stellen.

Monique Soesman
Monique doet onderzoek naar haar grootvader Jack Zeijlemaker, eertijds werkzaam voor in Batavia
Toko van de Pol Semarang, in wiens ontwerpen L.O.V. invloeden duidelijk kenbaar zijn. Jack liep stage
bij L.O.V. o.l.v. ontwerper en mededirecteur. Hebt U informatie over Jack Zeijlemaker neem dan
contact op met monique.soesman@gmail.com
Webmaster Peter Dieperink overleden
Peter, onze webdesigner achter de schermen, overleed totaal onverwacht in juni slechts 57 jaar oud.
Van af het begin dacht hij met ons mee U zo helder en overzichtelijk mogelijk via de website te
informeren.
Bestuur
Bij herhaling: Wij blijven op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Het gaat hier niet om
vergadertijgers maar om doeners en uitvoerders, bijvoorbeeld voor onderzoek, fotograferen,
artikeltjes schrijven, administratie, website bijhouden, en mee zoekend naar fysieke (museale?)
opslag voor LOV meubilair en documentatie.
De stichting erfgoed meubelfabriek LOV heeft een Culturele ANBI status, waardoor Uw schenking als
particulier 125% en als bedrijf 150%, aftrekbaar voor IB /Vpb kan zijn: NL97TRIO 033 88 17 255
Hartelijke groet, Laurent Nouwen, voorzitter
Mede namens bestuursleden Ingrid Mispelblom Beyer en Frederik Erens.
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