
Aan de leden van de VVNK  
 

Voorburg, oktober 2003

Graag brengt het bestuur u de volgende zaken nog onder de aandacht. 

 
De excursie van 1 november a.s. naar het Louis Couperus Museum in Den Haag is definitief. U kunt 
zich nog tot 20 oktober a.s. opgeven bij mw. drs. F.I. Steffelaar – zie bijgevoegde uitnodiging en folder !

De redactie van “Kunstschrift” doet een bijzonder aanbod voor de leden van de VVNK ! U kunt tegen 
gereduceerde prijs een jaarabonnement op dit bekende blad nemen. Zie bijgevoegde bon van 
“Kunstschrift”. 

In Brussel vindt op 18 en 19 oktober 2003 het “Événement Art Nouveau” plaats, dat er veelbelovend 
uitziet. U kunt zich daarvan overtuigen in de mooie folder die het bestuur u niet wil onthouden ! 

Van 31 januari tot en met 9 mei 2004 organiseert de Kunsthal in Rotterdam een grote 
overzichtstentoonstelling van de Tsjechische Jugendstil-kunstenaar Alphonse Mucha (1860-1939), waar 
schilderijen, affiches, toegepaste kunst en foto’s te zien zullen zijn. Ook zonder enige toelichting weet u 
al wie deze wereldberoemde kunstenaar is geweest ! De Vereniging bereidt een excursie naar deze 
tentoonstelling voor, die voorshands gepland is op 21 februari 2004. U ontvangt hierover natuurlijk nog 
nader bericht. 

Het Kröller-Müller Museum bericht ons dat de tentoonstelling “Vincent en Helene” verlengd is tot en 
met 4 januari 2004. De tentoonstelling met 87 tekeningen van Van Gogh in de Van de Velde-vleugel is 
verlengd tot en met 2 november 2003. 

Singer Museum, Oude Drift 1, Laren: Chez Zadkine, een overzicht van de Russisch-Franse 
Beeldhouwer en zijn Nederlandse leerlingen, t/m 11 januari 2004. 

De Lakenhal, Oude Singel 28, Leiden: Tekeningen van Maurits van der Valk (1857-1935), T/m 11 
januari 2004. 

Met vriendelijke groet,  

HET BESTUUR 

  

Tentoonstelling Van Welie 



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. 

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor deze excursie, klik dan hier. 

 


