
Aan de leden van de VVNK en hun introducé(e)s 
 

Voorburg, augustus 2003 
 

 
“Die groote brokken van ’t mooie Amsterdam, met die regenluchten en die regendamp – mooi, mooi, mooi, 
anders niets.” 
“Vanmorgen was ‘k om vijf uur op en om half zes op ’t water. Er was een wolk dauw boven ’t water, dat 
helemaal in toon lag met de schepen, maar daarboven de daken van oude huisjes, de toren [van de Grote Kerk 
in Dordrecht, fs] met de hooge boomen er omheen belicht door de zon aan den horizont: en een puur blauw, heel 
teer, fijn blauw luchtje, zoo fijn ! Dat probeer ‘k te schilderen. 

 
Willem Witsen, geciteerd door Mariëtte Haverman in KUNSTSCHRIFT 1(2003)  

 
Het is in 2003 tachtig jaar geleden dat Willem Witsen op 13 april overleed in Amsterdam. Ter gelegenheid 
hiervan organiseert het Gemeentearchief Amsterdam een tentoonstelling met als thema “Witsen in Amsterdam”, 
terwijl in het Dordrechts Museum Witsen in breder verband wordt getoond. Op beide exposities zijn schilderijen, 
tekeningen, etsen en foto’s te zien; vele schilderijen en aquarellen zijn in particulier bezit en zijn nog niet eerder 
geëxposeerd. 
 
Het bestuur nodigt u graag uit om deel te nemen aan een bezoek aan de tentoonstelling in Dordrecht en 
wel op 

zaterdag 4 oktober 2003 
 
Voorafgaand hieraan kan de lunch gebrukikt worden in een van de zalen van “’t Hof”, Hof 12 te Dordecht, dat 
een overblijfsel is van een Middeleeuws Augustijnerklooster. Hier kwamen in juli 1572 de toenmalige Staten in 
vergadering bijeen en besloten Prins Willem van Oranje graaf van Nassau als enige Stadhouder te erkennen, en 
de opstand tegen de Spaanse koning met geld te ondersteunen. 
 

Programma 
 

11:00-11:30 Ontvangst met koffie in “’t Hof” 
11:30-12:00 Rondleiding in “’t Hof” 
12:15-13:45 Lunch in “’t Hof” 
14:00-14:30 Inleiding tot de tentoonstelling, in het Dordrechts Museum 
14:30-15:30 Rondleiding op de tentoonstelling en gelegenheid tot het stellen van vragen. Inleiding en 
  rondleiding worden gehouden door medewerkers van het museum. 
15:30  Na afloop kan in het museumcafé nog wat nagepraat worden 
 

Kosten 
 

De kosten bedragen € 28 voor leden en € 32 voor introducé(e)s. Dit is inclusief koffie, rondleiding en lunch in 
“’t Hof” en toegang, inleiding en rondleiding in het museum zelf. U gelieve de kosten tijdens de ontvangst op “’t 
Hof” te voldoen aan de penningmeester de heer J.H. Bakkum. Voor de goede orde attenderen wij u erop dat er 
geen restitutie kan worden verleend voor niet bijgewoonde onderdelen van het programma. 
 
Voor deze excursie is een minimum van 20 deelnemers vereist en er kunnen maximaal 40 personen aan 
deelnemen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bereikbaarheid 
 

“’t Hof” (078-613.4626) kunt u vinden op Hof 12 en dus op loopafstand van het Dordrechts Museum (078-
648.2148) aan de Museumstraat 40. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn met wegwijzers aangegeven en 
liggen aan de Drievriendenhof en de Visstraat. Denkt u erom dat er op zaterdag markt is ! Wij bevelen u daarom 
aan van de A15 af de afslag Dordrecht te nemen, waarmee u op de N3 komt, en dan de afslag Centrum. Ter 
hoogte van het ESSO-benzinestation gaat u rechts de Noordendijk op, waar u de wegwijzers naar het 
parkeerterrein Energiehuis volgt. daar kunt u gratis parkeren. Van dit parkeerterrein vertrekt elk kwartier bus 20, 
die u in circa zes minuten naar de halte Scheffersplein brengt, vlak bij “’t Hof”. Komt u met de trein, dan loopt u 
in circa tien minuten naar “’t Hof’ (volg de wegwijzers), maar bus 20 rijdt ook langs het NS-station. 
 

AANBIEDING ! 
 
KUNSTSCHRIFT 1 (2003) IS GEHEEL GEWIJD AAN Willem Witsen. Deelnemers aan de excursie van 4 
oktober kunnen dit nummer tegen de gereduceerde prijs van € 6 (de gewone prijs is € 8,30) bij de VVNK 
verkrijgen. U gelieve dat op uw inschrijfstrookje aan te geven. 
 
 

U gelieve zich uitsluitend (en vóór 20 september 2003) op te geven bij: 
Mevrouw drs. F.I. Steffelaar-Moulijn 

Frankenstraat 29 
2582 SE Den Haag 

telefoon 070-355.5036  
 
 
Wij hopen u op 4 oktober te mogen begroeten ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
HET BESTUUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________AANMELDING____________________________________ 
 
Ondergetekende …………………………………………………………… telefoon: …………………… meldt 
zich aan voor de excursie van 4 oktober 2003 naar Dordrecht 
VVNK-lid/leden: ……….                                                                                            Introducé(e)s: …………… 
en bestelt …………. exemplaren van KUNSTSCHRIFT 1 (2003) à € 6 
 
Handtekening en datum: ………………………………………………………………. 
 
 



Wij vestigen voorts uw aandacht op ………………….. 
 

 
Assen, Drents Museum (0532-377.773) 

Malczewski, schilder van de Poolse ziel 1854-1929 (tot en met 5 oktober) 
 

Den Haag, Gemeentemuseum (070-338.1111) 
Art Nouveau, Art Déco in Nederland (tot en met 2 november) 

 
Domburg, Marie Tak van Poortvlietmuseum (0118-584.618) 

Vaarzon-Morel, een schildersfamilie (tot en met 2 november) 
 

Otterlo, Kröller-Müllermuseum (0318-591.241) 
Vincent en Helene (tot en met 12 oktober) 

 
Rotterdam, Chabotmuseum (010-436.3713) 

Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School (tot en met 26 oktober) 
 

Veere, Museum De Schotse Huizen (0118-501.744) 
Heel de wereld trekt naar Veere. Kunst en cultuur in een Zeeuws stadje 1870-1970 (t/m 2 november) 

 
 
 

……….. en herinneren u nog eens aan onze reis naar Worpswede bij Bremen  van 17 tot en met 
19 oktober 2003 ! 

 
 

Een uitnodiging volgt voor onze excursie op 1 november 2003 aan de tentoonstelling van A. van 
Welie tezamen met een ‘Couperuswandeling’ door Den Haag. 


