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Beste Vrienden van Stichting Rudolf Bonnet, 
 
Het is alweer veel te lang geleden dat u iets van ons gehoord heeft, de redenen daarvoor 
zullen wij u in deze brief kort uitleggen. Nu is er echter een feestelijke aanleiding voor het 
bestuur van de Stichting om weer contact op te nemen en u op de hoogte te stellen van de 
tentoonstelling “Bali, portrettekeningen van Lily Eversdijk Smulders en Rudolf Bonnet”, van 
16 mei t/m 21 september 2003 te zien is in het Museon in Den Haag (naast het 
Gemeentemuseum). 
 
In de jaren 30 maakten Lily Eversdijk Smulders en Rudolf Bonnet beiden deel uit van de 
kunstenaarsgemeensschp op Bali. De stijl van werken van de twee kunstenaars vertoont een 
sterke verwantschap en vormt de aanleiding tot deze gecombineerde tentoonstelling. 
 

        
 
Wij nodigen u van harte uit op zondagmiddag 7 september van 13.30 tot 17.00 uur voor een 
middag voor de Vrienden van de Stichting Rudolf Bonnet op de tentoonstelling in het 
Museon. Tijdens deze middag zal een inleiding worden gegeven op de tentoonstelling, 
verslag worden gedaan van het wel en wee van de Stichting in de afgelopen periode en ruim 
tijd worden ingeruimd om elkaar weer eens te spreken onder het genot van een glaasje. 
 
Het bestuur van de Stichting is nauw betrokken geweest bij de organisatie van de 
tentoonstelling, met name bij het bijeenbrengen van het tentoongestelde werk. Maar liefst 56 
Bonnets prijken aan de muren en het grootste deel daarvan zijn genereuze bruiklenen van 
Vrienden van de Stichting Rudolf Bonnet. Niet eerder is een groter aantal Bonnets bij elkaar 
tentoongesteld. Wij zijn bijzonder trots op het resultaat en op het vertrouwen dat in de 
Stichting wordt gesteld. 
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De Stichting heeft als doelstelling het bewaren van het gedachtegoed van Rudolf Bonnet en 
heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het Museum Puri Lukisan in Ubud op 
Bali, dat door Bonnet is ontworpen en waar een groot deel van zijn collectie van Balische 
kunst te zien is.  
Nadat we aanvankelijk betrokken waren bij het professionaliseren van de administratie en 
het management van het museum, werd het de laatste jaren duidelijk dat de collectie en de 
gebouwen van het museum zich in zeer slechte staat bevonden. De Stichting heeft 
meegewerkt aan het verkrijgen van offertes voor het conserveren van de collectie. Helaas 
zijn er tot nog toe geen financiële middelen om deze conservering te laten uitvoeren.  
Nadat de Stichting een museologisch expert een rapport over het museum heeft laten 
opstellen, zijn er vanuit Ubud door een architect plannen gemaakt voor de restauratie van de 
gebouwen. Hiervoor is een geweldige Nederlandse sponsor gevonden, die bereid is aan de 
restauratie van ieder gebouw 50% van de kosten bij te dragen. Het Oost gebouw is 
inmiddels gerenoveerd. 
 
Graag vertellen wij u in groter detail over onze activiteiten tijdens de Vriendenbijeenkomst in 
het Museon op de tentoonstelling ”Bali, portrettekeningen van Lily Eversdijk Smulders en 
Rudolf Bonnet”. Het bezoeken van de tentoonstelling is mogelijk tegen de speciale 
vriendenprijs van 3 Euro p.p. (i.p.v. 6 Euro). Voor personen in het bezit van een 
museumkaart is de entree gratis.  
 
Teneinde onze doelstelling te bereiken is de stichting volledig afhankelijk van donaties en 
giften. Uw bijdrage op Postbank-rekening 600872 t.n.v. Stichting Rudolf Bonnet te Hilversum, 
maakt u het de stichting mogelijk haar doelstellingen te realiseren. 
 
Wij hopen van harte u daar te kunnen verwelkomen. Wilt u zo vriendelijk zijn bijgaande 
antwoordstrook aan ons te retourneren?  
 
Adres Museon: Stadhouderslaan 37 te Den Haag (tel: 070-3381338), www.museon.nl. 
Openbaar vervoer: tram 10 en 17, bus 4 en 14. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting Rudolf Bonnet 
 
 
 
 
 
Rick de Graaf 
secretaris 
Slotermeerlaan 26-B 
1064 HB Amsterdam 
tel: 020-6863293 
email: rick.de-graaf@corusgroup.com 
 
 
Samenstelling bestuur Stichting Rudolf Bonnet: 

• Pienke Kal - voorzitter, 

• Erica Kubic – penningmeester, 

• Rick de Graaf – secretaris, 

• Zweder Schoute – bestuurslid. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UITNODIGING VRIENDENDAG STICHTING RUDOLF BONNET 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JA, ik ben van plan de Vriendendag Stichting Rudolf Bonnet op 7 september 2003 in het 
Museon te Den Haag te bezoeken. 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………..…… M / V 
 
Aantal personen: ………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………..………. 
 
Postcode: ….…………………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Email-adres: …………………………………………………………………………………………… 
 
Opmerkingen:………………………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nee, ik ben helaas verhinderd maar wil graag op de hoogte blijven van de activiteiten van de 
Stichting Rudolf Bonnet 
 

 

S.V.P. retourneren aan: 
Stichting Rudolf Bonnet, Slotermeerlaan 26-B, 1064 HB Amsterdam 
 
of een berichtje per email aan: rick.de-graaf@corusgroup.com 
 

 

 


