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

Voorburg, september 2003 
 
 
 
In 1916 schilderde Antoon van Welie (1866-1956) een indrukwekkend portret van Louis 
Couperus. Couperus liet er zich lovend over uit in een van zijn feuilletons. Helaas is het 
portret zelf in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, maar er zijn wel foto’s van bewaard 
gebleven. Het Louis Couperus Museum in Den Haag biedt tot en met 16 november 2003 een 
tentoonstelling van deze foto’s samen met een aantal portretten dat Van Welie van 
Couperus’ tijdgenoten heeft geschilderd; zo portretteerde hij Yvette Guilbert en Sarah 
Bernhardt, Willem Kloos en ZKH Prins Hendrik. 
 
 
Van Welie genoot internationale bekendheid, maar het society- en glamourachtige van zijn 
portretten viel in Nederland wat minder in de smaak. Niettemin heeft hij ook hier te lande 
zijn bewonderaars gehad en werd hij ook opgenomen in de kring van Couperus. 
 
Het bezoek aan de tentoonstelling van Van Welie in het Louis Couperus Museum wordt 
gecombineerd met een wandeling langs plaatsen die in Den Haag in het leven en het werk 
van Couperus een rol hebben gespeeld. De wandeling word5t gemaakt onder begeleiding van 
deskundigen van het Louis Couperus Museum. 
 
Het bestuur van de VVNK nodigt u graag uit om deel te nemen aan een bezoek aan het 
Louis Couperus Museum en aan een wandeling door Den Haag op 
 

zaterdag 1 november 2003 
 

Programma 
 

11:00-11:30 Ontvangst met koffie in het Louis Couperus Museum, Javastraat 17, Den 
Haag 
11:30-12:30 Inleiding tot de tentoonstelling door mevrouw drs. E.M.A. Boer-Dirk van het 

Museum, gevolgd door een wandeling. Om der wille van verstaanbaarheid 
worden de bezoekers in twee groepen verdeeld. De eerste begint in het 
museum en maakt dan de wandeling, de tweede begint met de wandeling ! 

13:00-14:30 Lunch in “De Heraut”, Laan van Meerdervoort 7-E 
14:30-15:30 Voortzetting van het programma.  
 

Kosten 
 

De kosten ad € 24 voor leden en € 28 voor introducé(e)s zijn inclusief koffie in het Museum,  
lunch in “De Heraut”, toegang tot het Museum en vergoeding voor de gidsen. U gelieve de 
kosten tijdens de ontvangst in het Museum te voldoen aan de penningmeester de heer J.H. 
Bakkum. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat restitutie voor niet bijgewoonde 
programma-onderdelen niet mogelijk is. Het minimum aantal deelnemers is 20, het 
maximum 40. 
 

Bereikbaarheid 
 

Het Louis Couperus Museum (070-364.0653) is van het Centraal Station bereikbaar met 
bus 22 en 8 en tram 1 richting Scheveningen of tram 17 richting Statenkwartier. Van 
station Hollands Spoor kunt u nemen bus 5 richting Duinzicht, tram 17 richting 
Statenkwartier of tram 8 richting Schevingen. Voor alle lijnen stapt u uit bij de halte 
Javastraat. In de omgeving van het Museum is alleen betaald parkeren mogelijk. U kunt ook 
gebruik maken van de parkeergarages bij het Centraal Station en van daar uit tram of bus 
nemen. 



Aanmelding 
 

U kunt u alleen, en vóór 20 oktober 2003, aanmelden bij,: 
 

Mevrouw drs. F.I. Steffelaar-Moulijn 
Frankenstraat 29 
2582 SE Den Haag 

telefoon 070-355.5036  
 
 

Wij hopen u op 1 november te kunnen begroeten ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
HET BESTUUR 

 
 
 

________________________________________AANMELDING____________________________________ 
 

Ondergetekende, ……………………………………………………… telefoon: ………………… 
meldt voor de excursie van 1 november 2003 aan: 
 
VVNK-lid/leden: …………………………..                  Introducé(e)s: …………………………………. 
 
Datum en handtekening: ………………………………………………………………… 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 


