
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BEZOEK AAN HET RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE EN 
DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK TE DEN HAAG 
OP DINSDAG 2 MAART 2010 
 
Aan de leden van de  VVNK 1900      Leiden, Februari 2010 
 
Deze keer geen uitgebreide nieuwsbrief maar een tussenbericht in verband met ons bezoek op 2 
maart 2010 aan het RKD en de KB. Tijdens dat bezoek wordt ook een korte ledenvergadering 
gehouden waarvoor bijgaande agenda met bijlagen. 
Heeft U reeds zaterdag 27 maart 2010 gereserveerd als we een bezoek aan het Tegelmuseum in 
Otterlo brengen (met ALV)? Eind februari/begin maart ontvangt u weer een uitgebreide nieuwsbrief 
met mogelijkheid van opgave. 
 
Het RKD is een van de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld. Voor VVNK-leden kan 
het van belang zijn te weten wat het RKD aan diensten in huis heeft. Anderzijds is het RKD 
geïnteresseerd in wat VVNK-leden wellicht aan informatie of materiaal te bieden hebben. 
Vandaar ons bezoek met een inleiding, rondleiding en kort practicum zodat men zelf kan ervaren “hoe 
het werkt”. Ook zal het neusje van de zalm van de rond 1900 collectie van de belendende KB bekeken 
worden. 
 
Programma 
-10.30  Inschrijven/koffie. 
-11.00  Welkom door directeur Rudi Ekkart. 
-11.15    Introducties over RKD en archivalia. 
-12.15  Algemene ledenvergadering. 
-12.30/13.00  Lopende lunch.  
-13.30/45  Rondleiding bij RKD in twee groepen. 
-14.30  2 groepen: ene praktijk RKD met begeleiding, andere KB en dan switchen. 

NB Praktijk: men gaat naar wens individueel of bv met duo’s aan de slag. (Bezin je 
tevoren op een onderwerp.) 

-15.45  Thee/borrel ter informele afsluiting. 
Daarbij zijn ook de RKD/KB-ers aanwezig die het programma verzorgd hebben en 
andere medewerkers die met kunst rond 1900 van doen hebben. 



 

 

  

Verdere gang van zaken; kosten 
Het bezoek vindt op een doordeweekse dag plaats omdat het RKD op zaterdag gesloten is.  
 
U kunt zich uitsluitend d.m.v. het strookje opgeven, uiterlijk met de post van donderdag 18 februari. 
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Indien u dinsdag 23 februari niets heeft vernomen kunt u er 
van uit gaan dat u bent geplaatst. Indien er een ruime overtekening heeft plaatsgevonden wordt op 
termijn een herhalingsbezoek georganiseerd. Bij een geringe overtekening kan het zijn dan introducés 
helaas moeten afvallen. 
 
Mocht u 2 maart verhinderd zijn maar voor een eventuele herhaling bij voltekening een uitnodiging 
willen ontvangen vult u dan het strookje in met open laten van aantal aangemelden. 
 
Zij die hoe dan ook de ALV willen bijwonen, ook al zijn ze niet geplaatst, kunnen dat op het strookje 
aangeven. Zij kunnen dan wel uitsluitend de ALV bijwonen (kosteloos) en desgewenst lunchen  
(€ 8,35). 
 
De kosten bedragen € 15, voor introducés € 18, ter plekke te voldoen.  
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Reinier Dozy: tel 071 - 888 6949 

e-mail  secretaris.vvnk@gmail.com 
 
Bereikbaarheid 
Het RKD is op een steenworp afstand van het station Den haag Centraal gelegen.  
Loop spoor 1 een klein stukje op en ga dan naar buiten richting Nationaal Archief, KB etc. Loop door 
met Nationaal Archief rechts, je ziet dan “KB”. Ga rechts bij “KB” naar binnen (of tikje verder andere 
ingang RKD/KB) dan kom je in de hal RKB/KB en schrijf je in bij de tafel bij de RKD-receptie.  
 
Parkeren in parkeergarage Malieveld ruim 15 min. lopen of (gratis) bij station Voorburg en dan 3 min. 
met de trein. 
 
Adres RKD:  Prins Willem-Alexanderhof 5  2595 BE  Den Haag. Tel. 070 333 9777 (voor 
boodschappen receptie).  
 
 
 
 
 
 
Strookje uiterlijk 18 februari posten aan: 
Mevrouw T.A.L. de Hilster 
Sportlaan 142  1442 EG Purmerend 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinsdag 2 maart bezoek aan RKD en KB te Den Haag  
 
Ondergetekend VVNK-lid meldt zich aan voor deelname aan het bezoek RKD/KB  
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………….. E-mailadres: ………………………………………………………. 
 
Aantal VVNK-leden ..…… à € 15,00 bedraagt € ……..... 
Aantal introducés ..…… à € 18,00 bedraagt € …..…... 
       ------------ + 
    TOTAAL  € …..…… 
- Als ik niet als deelnemer geplaatst ben omdat het bezoek voltekend is wil ik  
  wel/niet alleen de ALV bijwonen (12.15 uur) en  

wel/niet lunchen (€ 8,35). 
O Ik ben  2 maart verhinderd maar wil graag in geval van een eventuele herhaling bij voltekening 

een uitnodiging ontvangen. (Vult u dan de betreffende persoonsgegevens hierboven in met 
openlating van aantal aangemelden.) 


