
 

 
 

27-03-2019 

 

 

Beste bezoeker van de Themazondagen, 

 

Graag attenderen wij u op de Themazondag ‘Het behoud van de Indische kunst in 

Nederlandse musea’ op 14 april 2019 in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan 

op het landgoed Bronbeek in Arnhem. 

 

 
 

Woodbury & Page, gebruiksvoorwerpen van terracotta van Java. 

Museum van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (KITLV 26765) 

 

Het centrale thema voor de Themazondagen 2018-2019 is immaterieel en materieel 

erfgoed. Dat kwam tot uiting in de bijdragen over ‘Indische eetcultuur’, ‘Indische 

muziek’, ‘Beheersing van de waterhuishouding toen en nu’ en ‘Het behoud van 

Nederlands-Indische architectuur en stedenbouw’. Maar komt ook tot uiting tijdens 

de laatste Themazondag van dit seizoen ‘Het behoud van Indische kunst in 

Nederlandse musea’ op 14 april 2019. 

 

Sprekers en dagvoorzitter 

• Stijn Schoonderwoerd (Museum voor Wereldculturen) 

• Jan de Hond (Rijksmuseum) 

• Pauljac Verhoeven (Museum Bronbeek) 

• Frans Leidelmeijer (Venduehuis Den Haag) 

• Adrienne Zuiderweg is dagvoorzitter 

 

Plaats en tijd 

Deze Themazondag vindt plaats in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op 

het landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. 

http://kumpulan.nl/


De ontvangst is vanaf 10.00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur, de lezingen 

beginnen om 11.00 uur en het Indisch buffet is van 12.00 tot 14.00 uur. 

Normaal is een Themazondag om 15.00 uur afgelopen. Maar vanwege de feestelijke 

afsluiting zal het deze keer wat later zijn. 

 

Toegang 

• De toegangsprijs voor het dagprogramma is € 28,50 p.p. (inclusief koffie of thee 

met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie). 

• De entreebewijzen zijn te bestellen via de tab Themazondagen op de website 

van het Reünie en Congrescentrum Kumpulan. 

• Honden zijn niet toegestaan. 

 

 

!! Graag uw aandacht voor twee belangrijke informaties !! 

1. Deze Themazondag sluiten we af met een speciale bijdrage door Frans 

Leidelmeijer en zijn collega Chris Vellinga van het Venduehuis Den Haag. 

Wilt u weten of uw Indische/Indonesische schilderijen of Balinese Art deco 

beelden kunst of kitsch zijn, dan kunt u die aan het eind van deze Themazondag 

laten taxeren. 

 

 
 

Het is de bedoeling dat u van uw schilderij(en) of beeld(en) eerst een foto of 

filmpje opstuurt. Het is niet de bedoeling dat u op de bonnefooi op 14 april met 

uw schilderij(en) of beeld(en) op de stoep staat. Uw object(en) worden dan niet 

besproken. 

U stuurt dus eerst een foto of filmpje naar info@indischerfgoed.nl. Wij zullen die 

doorsturen naar Frans Leidelmeijer en Chris Vellinga. 

U krijgt van ons bericht of zij uw object(en) zullen bespreken of niet. 

 

2. Op zondag 14 april vindt óók op het landgoed Bronbeek het Bronbeek Festival 

plaats met spel en uitdagingen voor de jeugd. Het wordt dus een drukke dag op 

Bronbeek. 

 

Daarom zijn er speciale aanwijzingen voor het parkeren op Bronbeek die dag. 

• De vooringang aan de Velperweg 147 zal alleen voor voetgangers open zijn. 

• Bezoekers van de Themazondag parkeren hun auto op het terrein van de 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen aan de Ruitenberglaan 31 Arnhem. Wij vragen 

uw begrip hiervoor. 

http://kumpulan.nl/themazondagen/
mailto:info@indischerfgoed.nl


• Vanaf deze locatie is het circa 8 minuten lopen naar de vooringang van 

Bronbeek aan de Velperweg 147.  

• Met uw deelnemersbewijs aan de Themazondag heeft u zonder verdere 

kosten toegang tot de ingang van Bronbeek aan de Velperweg. 

 

 

 

• Bezoekers met een invalidenparkeerkaart kunnen parkeren op Bronbeek. U 

gebruikt daarvoor de achteringang/uitgang van Bronbeek en u volgt de 

aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op. 

• Bezoekers die tijdens de Themazondag hun object(en) laten taxeren, kunnen 

voor het uitladen ook de achteringang/uitgang van Bronbeek gebruiken. Ook 

u volgt de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders op.  

In verband met de voorbereidingen dient u vóór 10.00 uur in de Kumpulan 

met uw object(en) aanwezig te zijn. 

 

Omdat het een gezellig drukke dag op het landgoed Bronbeek zal zijn, raden wij u 

allen aan (ook) deze keer tijdig aanwezig te zijn. Wij zorgen voor genoeg koffie en 

thee met spekkoek. 

 

De data voor het nieuwe seizoen 

Voor dit jaar 10 november en voor volgend jaar 19 januari, 23 februari, 22 maart en 

26 april (optioneel). 

De informatie over het nieuwe programma zal worden gepubliceerd via de tab 

Themazondagen van de website van Reünie en Congrescentrum Kumpulan en op 

de website van de Stichting Indisch Erfgoed. 

 

Meer weten? 

Mail gerust naar info@indischerfgoed.nl. 

 

Hartelijke groeten en graag tot ziens! 

 

J.C.L. Bolderman, voorzitter Stichting Kumpulan Bronbeek 

Adrienne Zuiderweg, secretaris Stichting Indisch Erfgoed. 

https://kumpulan.nl/themazondagen/
https://kumpulan.nl/themazondagen/
http://www.indischerfgoed.nl/
mailto:info@indischerfgoed.nl


 

 

 

AVG 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u (ooit) heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

de activiteiten van de Stichting Klein Bronbeek en de Stichting Indisch Erfgoed. 

Wij bewaren uw e-mailadres uitsluitend om u via deze weg te informeren over onze 

activiteiten. Wij hebben geen andere gegevens van u in bezit en gebruiken uw e-

mailgegevens voor geen enkel ander doel. 

Mocht u geen prijs stellen op informatie over onze activiteiten, stuur ons dan een e-mail 

naar info@indischerfgoed.nl . 

– info@indischerfgoed.nl. 

mailto:info@indischerfgoed.nl
mailto:info@indischerfgoed.nl

