Studio HD Arnhem

Dirk de Wit Design
&

Designbemiddeling

Modern antiquariaat

Affiches, boeken, meubeldocumentatie

zoals Artifort, Gispen, Paul Schuitema

NIEUWSBRIEF NR.1 –“20 vanaf het begin 2011 tot heden.
Het kleinste moderne antiquariaat
van Nederland had iets te vieren
10 jaar actief in 2019 op internet.
Waar ik circa na negen maanden op staande
voet werd ontslagen omdat ik weigerde stoelen
voor de eretribune voor de NATO TAPTOE te
schouwen. Dat was toen geen probleem, werk
genoeg. Drie jaar bij de Galerie Modern in
Arnhem als leerling verkoper met als specialiteit Pilastro wandrekken te promoten en te
verkopen. Na 3 jaar de overstap gemaakt naar
Piet Hoefsloot goed wonen in Arnhem, waar
ik circa 8 jaar met plezier heb gewerkt.
Wederom de bakens verzet, om circa 12 jaar
bij de Vrij goed wonen te Nijmegen actief te
zijn. De eigenaar gaf mij veel ruimte voor mijn
creativiteit tot bloei te laten komen als interieuren meubelontwerper. Op een onverwacht
moment wilde hij de zaak verkopen maar liefst
zonder personeel. Ondanks mijn verzet tegen
mijn toenmalige baas, die mij via een slinkse
manier in de WAO terecht liet komen. Met als
rede, mijn eerste kunstheup. Ook in die tijd een
onzinnige gedachte. Als bewijs heb ik 25 jaar
als zelfstandige ontwerper gewerkt met 3
kunstheupen werkt nog steeds.
Met medewerking van het GMD de overstap
naar zelfstandig meubel- en interieurontwerper
en kunstcoördinator gemaakt. Ik heb mij toen
laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Eerste activiteit was de Vier jaargetijden beeldentuin in Wolfheze. Met vele bekende
Gelderse beeldhouwers. Daarna o.a. TV
teksten geschreven
samen
met
mijn
medewerker Gerrit de
Ridder (1956-12006)
voor het programma
Kijk op Interieur voor
de NCRV. Voor mijn
leermeesters
Piet
Muntendam en Jules
Verschuuren diverse tekeningen en schilderen
geëxposeerd en verkocht.
Les geven zit in onze gene. Mijn broer was
ruim 40 jaar actief in het onderwijs. Ik
organiseerde interieurcursussen en excursies
bij Gelderse culturele centra. Zoals 25 jaar bij
de Gruitpoort in Doetinchem.

In de kinderwagen ben ik, en de
jongen die staat is mijn broer..

Het is wat aan de late kant maar hieronder
mijn nieuwsbrief van het eerste kwartaal van
2020. Mooi moment om achterom te kijken dat
wat geweest is..
Terugblik: Geboren in Heerlen (oktober 1948),
ons gezin bestond uit 4 personen. Mijn vader
was aanvankelijk agent bij de Centrale
Arbeiders - Levensverzekering Mij. Later in
1953 maakte hij promotie en werd inspecteur
in Arnhem. Mijn broer en ik zijn gevormd in een
socialistisch nest. Het gebroken geweertje hing
keurig gepoetst boven de voordeur. De eerste
meubelen die mijn ouders kochten waren
geïnspireerd op de meubelfabriek LOV in
Oosterbeek.
Terugblik, op 50 jaar actief zijn binnen de
meubelbranche. Opleiding: ambachtsschool
Arnhem (4 jaar) afdeling meubelmaker. Via
avondschool onderleiding van Piet Muntendam
vakopleiding voor de woninginrichting en de
nodige textiel diploma’s. Daarna begon ik
begon ik als leerling meubelmaker bij het
klassieke bedrijf Gescher & Kemper (1966)
met een weekloon van fl 50,-

1

Studio HD Arnhem

Dirk de Wit Design
&

Designbemiddeling

Modern antiquariaat

Affiches, boeken, meubeldocumentatie

zoals Artifort, Gispen, Paul Schuitema

NIEUWSBRIEF NR.1 –“20 vanaf het begin 2011 tot heden.
Twee designveilingen samengesteld met het
veilinghuis Korst uit Den Bosch (1989) en in
Rotterdam. (1993) In- inmiddels bekend als
designkenner.

Ook heb ik diverse exposities met de beeldend
kunstenaars zoals Pieter Kortekaas, Jan van
der Vaart gemaakt. De vakgenoten Piet
Muntendam en Jules Verschuuren waren
regelmatige
terugkerende
gezichten
in
Nijmegen.

Inmiddels ruim 10 jaar actief onder de naam

studio HD Arnhem.
Dick Brouwers en zijn vrouw Janni van Pelt
waren eigenaren, van de meubelzaak My
Home in Den Haag sinds 1953. Wij als vakgenoten raakte snel bevriend en wisselde veel
ervaringen uit..

In deze opsomming zou het te ver gaan om al
mijn interieuropdrachten te vermelden.
Twee wil ik er noemen: dat was een project
voor de AEGON in Amsterdam en een
particuliere opdracht in Arnhem waar o.a. de
passe-partout tafel is ontstaan (inmiddels zijn
er circa 100 stuks van gefabriceerd).
Rond mijn 60ste verjaardag was de tijd gekomen om een punt achter 25 jaar zelfstandig
ontwerpen te zetten. Vele stagiaires opgeleid
waar Maria Cuppen een speciale plaats in
heeft. In 2009 heb ik in overleg met mijn vrouw
José studio HD opgericht*. Het kleinste
moderne antiquariaat van Nederland. Hieronder vijf portretten van mijn helaas overleden
vrienden en Leermeesters.

Inmiddels een volledige vakerkenning van het
ministerie van W.VC. gekregen. Ik mocht mij
na deze erkenning van het ministerie binnenhuisarchitect noemen. Ofschoon ik voor mijn
beroepsomschrijving meestal het woord
interieur- meubelontwerper gebruikte.
Vijftig jaar worden was een bijzondere
mijlpaal. Dat hebben we gevierd met een
tentoonstelling over mijn werk op de locatie in
de kantoorboekhandel Westers te Nijmegen.

Jules Verschuuren kunst
kunstschilder, vriend, leermeester
en binnenhuisarchitect
(Foto Dirk de Wit)

Dick Brouwers (1929-2012)
Binnenhuis architect en
G.K.F. & B.N.I Publist

Piet Muntendam (1915-1991)
Binnenhuis architect

Wandplastiek
Foto Dirk de Wit

Ir. Cor de Wit (19

Foto Hans Verschuuren

Jan van Vaart (1931-2000)

Foto Frans Kup Nijmegen

H.Th Wijdeveld (1885-1987)
Architect, columnist en hoofdredacteur
van WENDINGEN tot 1925.
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Herinnering aan het recente verleden…
.

Lampontwerp van Designum
Eerste expositie 1982 Nederlandse
Vormgeving. Zie Item 5/6 ‘82

Sierraad van Maria Hees (1948)
Bieden vanaf € 29,-

Een van de eerste klanten van
studio HD met de ADO aankoop.

Geïnteresseerde klanten kopen
een WENDINGEN en zoeken naar
de portemonnee.

Kamer of cel in het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen,
schets van Wijdeveld voor zijn schrijn.(niet beschikbaar)

-

Alle aanbiedingen die verzonden worden binnen Nederland
Berekend studio HD Arnhem verzendkosten.
Voor het buitenland natuurlijk ook. Tensegrities* Tensegrity-Bal.

Architect H.Th. Wijdeveld heeft een
Wending aan mijn leven gegeven.
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Maria Cuppen trouw en toeverlaat (samen naar Keulen)

Eén van de vele affiches
Bieden vanaf € 145,- inclusief
aluminium lijst.
Ophalen op afspraak kan ook.
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H.Th aan zijn tekentafel circa 1930. Zelfde tekening
als op zijn verhuiskaart uit 1981 (alleen wat kleiner).
Architect Wijdeveld heeft mij in 1981 gevraagd
om zijn bejaarde kamer in te richten aan de hand van
kleine ingekleurde schetsjes. De begeleiding en
uitvoering werd aan mij overgelaten. Uitvoerende
meubelmakers waren de gebroeders Linders te
Nijmegen. Na zijn dood is de bejaarde kamer bij het
N.A. in Rotterdam terecht gekomen.

Toegepaste kleuren waren donkerblauwe vloer (katoen)
zwarte gebeitste kasten en lambrisering, grijze wanden.
Met afsluitend vriesrand tegen wand en het
plafond gespoten in lichtblauw.
Collage bij het begin van de opdracht om ondergetekende een indruk te geven hoe de sfeer moest
worden.
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Speciaal gemaakt,e entree, had eigenlijk voorzien moet worden een wandschildering. Hierboven de schets zoals de
oude architect zich had bedacht. In overleg met de dochter van H.Th moest het een betaalbaar versie uitgevoerd.
Zo ook het gouden vries dat destijds ± achttienduizend gulden gekost zou hebben is veranderd in platen karton die
goudkleurig waren. Bij de oplevering riep Wijdevled prachtig, maar aan de rekening zie ik dat het geen goud is
geworden. “Dirk het mag wat kosten maar graag binnen de perken houden is een uitspraak van zijn dochter”

H.Th met zijn gebonden boekje mijn eerste eeuw* bij een maquette van zijn volkstheater dat nooit is
uitgevoerd. Foto met toestemming van Wim Veldkamp.
Plattegrond van het volkstheater (afkomstig uit Wendingen)
*Boekje mijn eerste eeuw
nog te koop prijs in overleg
studio HD Arnhem heeft een bijzondere collectie
WENDINGEN bijeen gebracht deels uit eigen
verzameling en via inbrengers in bruikleen gegeven om
u in de gelegenheid te stellen uw collectie compleet te
maken. Voor anderen misschien een rede om te
beginnen met een verzameling. Over het algemeen in
goede conditie voor circa 100 jaar. Kom kijken bij
studio HD* Arnhem, natuurlijk wel op afspraak.
Hieronder een bescheiden schot voor de boeg van het
aanbod.

Schets van wand naast zijn bed met foto’s van
NASA van Moeder Aarde.
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Hieronder de eerste nummers van het mooiste MAANDBLAD dat in Nederland is
verschenen.
WENDINGEN 1918 - NR 1.
Bieden vanaf € 299,Kan alleen gehaald worden.

In prima conditie bieden vanaf € 299,-

Wendingen nr 4 bieden vanaf € 99 kosten.

WENDINGEN 1930 NR.9 Beeldstatistiek WENDINGEN 1918 NR.5
Ontwerp Peter Alma. Bieden vanaf € 239,-

€ 110,-

WENDINGEN 1918 NR.5 € 110,ontwerp R.N. Roland Holst
Oplage circa 650

Voor meer nummers en
informatie kijk op de website:
www.dirkdewit-design.nl
Bellen
kan ook: 026-3219784
Verzendkosten:
binnen

H.Th. Wijdeveld. Inhoud
De tweede Nederlandse jaarbeurs,
Met 12 illustraties. o.a
Muurschilderingen van Frank
Brangwyn, door R.N. Roland Holst.
Dr. Berlage's kantoorgebouw te
Londen. Bieden vanaf € Bieden
vanaf €110,-

Nederland altijd + € 12,50
voor het buitenland +
toeslag

.
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Verkocht.
WENDINGEN 1924 NR.2 Reisschetsen WENDINGEN 1927 NR12 Keramiek
door M. de Klerk, inmiddels verkocht. Omslag Tine Baanders. Bieden
vanaf € 139,- + verzendkosten.

WENDINGEN 1929 5/6 Architectuur
J.F. Staal architect. Bieden vanaf
€ 99,- + verzendkosten

U als liefhebber stel ik een week tot ‘(1 februari 2020) in de gelegenheid om een bod uit te brengen via
dwdesign@bart.nl
Het meest gezochte nummer van WENDINGEN is 1921 nr. 11 dat pas in november 1922 verscheen.
Ontwerp naar een lithografie van de Russische kunstenaar EL LISSITZKY inleiding van Dr. H.P. Berlage
met 23 afbeeldingen en 18 bladzijden en 21 reclame bladzijden. In een goede conditie. De inhoud bevat
o.a. het werk van Frank LIoyd Wright. Conditie voor circa 99 jaar goed, de raffia binding intact, geen
scheurtjes of stootplekjes de omslag is iets verkleurd plus paar plekjes op de omslag ter grote van een
speldenknop.

Kom vrijblijvend maar wel op afspraak kijken in studio HD Arnhem.
Code 04-02DW2029WM. Prijs in nader overleg. Richtprijzen van collega’s variëren van € 1500,- € 2490,+ opslag veiling kosten en zelfs is er aanbieder van ± € 5000,- Het goede bod ligt ergens op de grens
tussen de eerst genoemde bedragen. Breng uw bod uit op dit bijzondere nummer. De hoogste bieder is
de nieuwe eigenaar. Ofschoon studio HD het laatste woord heeft.
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Lijfspreuk van H.Th. Ik was
Ik ben
Ik zal zijn

( inderdaad)

Bijzonder en tegelijkertijd bizar zijn deze WENDINGEN
uitgave waar de inhoud van compleet is maar de
bijzondere omslagen grotendeels door de vorige eigenaren
zijn verwijderd. De jaargangen worden per jaar aangeboden.

Jaarboek
1921 NR. 1/2 Inhoud Willem Konijnenburg
1921 NR. NR.3 Gewijd aan de OostAziatische kunst.
1921 NR .4/5
is gewijd aan werk der
afgevaardigde leden van A et A
Zoals o.a. De Bazel, Berlage,
Cuypers, Kromhout, Luthmann,
Crouwel, Kropholler, Kramer,
De Klerk, Blauw, Wijdeveld,
enz..
NR. 6 Vorkink en Wormser, landhuis
te Oostvoorne.
NR. 7/8 Marionetten.
NR. 9/10 Theater
.
Nr. 11 Frank LIOYD Wright.
NR.12 De nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam.
Normaal heeft een jaargang een waarde van ± € 2400,- tot € 2800 (exclusief een
aantal uitzonderingen),- Getaxeerde prijs is vanwege nummer 11 dat deels is
gewijd is aan de Amerikaanse architect FRANK LLOYD WRIGHT aanzienlijk
meer waard.
Nu omdat de omslagen grotendeels ontbreken en de Japanse
binding is los gesneden kunt u bieden vanaf € 195,- Code3112DW19PV. Ieder
jaarboek heeft een andere prijs omdat het aantal onderwerpen en het aantal
bladzijden verschillend zijn. Voor de voorkant is de omslag van het
WENDINGENNUMMER 1921 NR, 4/5 gebruikt. Ook de gebruiksstaat is
verschillend zoals ezelsoren een verticale vouw en her en der een vlekjes maar tekst en foto’s zijn over
het algemeen goed leesbaar.
Ik kan mij de gesprekken met architect H.Th. Wijdeveld nog goed herinneren waar hij vertelde dat hij altijd
een aantal WENDINGEN voor zich zelf hield, om collega architecten in het buitenland mee te verrassen
en een aantal van deze jaarboeken maakte zonder reclame bladzijden. Voor de WENDINGEN die hij
achten geschikt te zijn voor bibliotheken werden het merendeel van de omslagen achterwege gelaten.
Deze jaarboeken zijn afkomstig uit de Openbare Leeszaal van Laren- Blaricum. In de Bibliotheek gebruikt
tussen ± 1936 en 1940.

Breng een bod uit op deze gebonden jaargang 1921 4/5 van met MAANDBLAD
WENDINGEN in gebonden versie. Bieden vanaf € 195,- ophalen is aan te bevelen in
verband met het gewicht.
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NU nog een paar ontwerpen uit de
afgelopen tijd.

Mijn eerste gesigneerde ontwerp.
Halmeubel symboliseert dragende handen voor oude
Statenbijbel Toegepaste materialen marmer en drie
lagen plexiglas op elkaar verlijmd.

Vitrine kunt u bijna overal ophangen aan plank
Dikte die van te voren wordt vastgesteld.

Kwartrond mooi maar niet makkelijk volgens
de helaas overleden meubelmaker Rein Brugman.
Buiten beentje was de naam van deze Uitrektafel 90 X
180 uittrekbaar naar 240 of 300 was te koop bij Dirk de
Wit design. Helaas heeft de
de huidige eigenaar het bod op het laatste moment
ingetrokken. Vond het na 20 jaar toch een mooi bezit?
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Inmiddels door de tweede generatie in gebruik
genomen. Dochter van mijn medewerker Gerrit de Ridder.
Dit is een van de best verkochte ontwerpen.
Bekend onder de naam Passe-partout tafels waar
er circa 100 van gefabriceerd zijn!

.

Verrijdbare vitrinekasten, konden
op diverse manieren gebruik
worden. Aluminium met plexiglas.
Maria Cuppen was een periode
Stagiaire daarna een aantal jaren
parttime werkzaam. Een aantal onder
u, zullen het met mij eens zijn, dat
Maria een creatieve aanvulling voor
mij en voor haar huidige werkgever is
in de meubelfabriekfabriek waar zij
projectontwerpster is.
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Het glas- in- loodraam dat kan verdwijnen achter de
door ons ontworpen boekenkast. Bijzonder zijn de
gesloten delen, om enige rust te geven aan de boekruggen. De separatiekast en het tafe geven een
herinnering aan de plaats waar voorheen een
muziekinstrument stond. De verlichting is van Flos de
ontwerpers zijn Achille & Pier Giacomo (1962)
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Amsterdam in het gebouw nabij het Sloterdijk station (1989)

Kantine tafel bestaat uit 4 delen die uit elkaar geschoven konden worden.
Een van overeenkomsten met de opdrachtgever waren dat de prijs niet
Hoger mocht zijn als het standaard meubel van AH en 5 jaar garantie.
Destijds uitgegaan van een beukenparket vloer verlijmd op een multiplex.
Om trekken van het blad te verkomen heb ik trekijzers laten aanbrengen
die niet te zijn of men moet er onder gaan liggen. Achterin de tafel was
een gat gemaakt voor een AH vlag als er iets te vieren was. Normaal
hing de met verende klemmen aan de muur.

Haardmantel van RVS

Studio HD beschikt over een collecte affiche waar u van zult opkijken. Bezoek de website www.dirkdewit-desgn.nl
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Nr.13

Nr.14

Nr.15

Nr.16

Nr. 01 Affiches Nr. 02 – Nr.03- NR.04- Nr.05 Holland in vorm BIEDEN VANAF
Per 5 stuks afmeting ± 93 X 62 cm Verkeren in redelijk staat op de hoeken
speldenprikgaatjes worden zelden per 5 aangeboden.

€ 239,00

Nr.06 Affiche voor 39 jaar (1980) in goede conditie en her en der een stootplekje. Rechtsboven
Joseph Beuys museum Boymans van Beuningen
een piep klein scheurtje dat bij inlijsten vervalt BIEDEN VANAF

€ 99,00

Nr.07 Affiche De Grote Utopie BIEDEN VANAF

€ 139,00
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Artek Finse meubelfabriek met een wereldbekendheid.
Nu Bieden vanaf € 249 normaal ± € 1100,Per lamp 2 TL buizen frame wit
Gebeitst berken

Thonet stoel Nu voor €59,- te koop
Wacht niet te lang er is er maar één

Poster Paul Schuitema (1972)
Bieden vanaf € 149,- incl lijst
100 jaar stoelen poster te koop (1995)
Bieden vanaf € 79,'Haute
Couture'.
Marian
Duijvestijn GRTZ is een vertaling
van een klederdrachtkostuum
naar een stoel'.
Adviesprijs verkoopprijs ± €1100,Nu bij studio HD
bieden vanaf € 200,Meubelproducent
Thonet
introduceert stoel GRTZ. GRTZ
was in 2009 een van de spraak- Antiek Thonet stoel Nu voor € 69,- te koop
Wacht niet te lang er is er maar één
makende inzendingen voor de
Thonet Mart Stam prijs komt op
de markt onder het in 2010
geïntroduceerde label Thonet
EXP. GRTZ..
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Objecten van Pieter Kortekaas tijdens een voorjaarstentoonstelling rond zijn atelier.

Foto’s in eigen beheer gemaakt met toestemming van
de kunstenaar.

Nog steeds te koop. Richtprijs € 1775,Afmeting ± 20 cm lang X 10 cm hoog te zien bij studio HD
Drie vliegende vogels van Pieter Kortekaas in brons door
mijn bemiddeling verkocht aan een bedrijf in Nijmegen
destijds tijdens de expositie van plein tot plein.
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Ontwerper en Amerikaanse beeldhouwer

Object van de beeldend kunstenaar Kenneth Snelson: (1927 - 2016)

Tensegrity is een samentrekking van Tension en structural integrity.
Het verwijst naar de integriteit van structuren gebaseerd op een
evenwicht tussen trek- en drukbelastingen. De trekkrachten
worden opgevangen in flexibele staalkabels.(bron via internet, lees maar
eens via internet meer over deze beroemde kunstenaar). In de beeldentuin
van het Kröller Museum staat sinds 1968 de Naaldtoren van 5,40 cm hoog
die op de zelfde manier is geconstrueerd.
Voor meer informatie kijk op internet onder de naam Snelson.
Prijs in nader over een te komen. Globale afmeting 60 X60 cm.
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Natuurlijk heeft het kleinste antiquariaat van Nederland ook bijzondere boeken over architectuurinterieurboeken en een bescheiden bestand aan kunstboeken.

Bieden vanaf € 25,-

Bieden vanaf € 45,-

Bieden vanaf € 29,-

Indruk van studio HD Arnhem

Bieden vanaf € 15,- per stuk
zo goed als nieuw!
Destijds koste deze boeken
Circa FL 75,-Nu € 15,-

Kom vrijblijvend op afspraak kijken in studio HD Arnhem
Geopend van dinsdag, woensdag, donderdag, en zaterdag van 12.00 tot 16.30
Telefoon 026 3219784.e-mail dwdesign@bart.nl
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Heruitgave van het complete maandblad de STIJL
PAAR MAANDEN EERDE ALS HET MAANDBLAD
WENDINGEN. Toeval nee van Doeburg wist dat Wijdeveld
Bezig was met het maandblad WENDINGEN.

Deze herdruk heeft een marktwaarde van circa € 270,-

Bieden vanaf € 30,publicatie
Ir. Cor de Wit
Bieden vanaf € 30,-

VERZEND PER SPOOR
N.V. Nerderlandsche
spoorwegen
Expresgoed van Utrecht
naar Den Haag S.S.1947
Afm. 108 X 78 cm
Conditie redelijk rondom
stootplekjes. Hier en
daar klein scheurtje.
Bieden vanaf € 65,-

De
Rijn in de RAI 1952
Productie van Carel Briels.
Afm. 79½ X 100½ cm
Ontw. Douve. Bieden
Vanaf € 65,- + verzendkosten

Ambassadeurs aristide Bruant dans
son Cabaret Herdruk Stedelijk Museum
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Modern antiquariaat

Affiches, boeken, meubeldocumentatie

zoals Artifort, Gispen, Paul Schuitema

NIEUWSBRIEF NR.1 –“20 vanaf het begin 2011 tot heden.
Amsterdam Afm. 91 X 61 cm Bieden
Vanaf € 65,-

Folder Philips ± 1940 Armaturen met
prijzen Uitgave nr. G 122 H 2-40
Vouwblad van 84 X 21 cm Is gevouwen in vijven. Zeldzaam
ondanks dat vouwen slees zijn zit het blad nog wel aan elkaar
zonder plakband. Duidelijke gebruikssporen vouwtje,
scheurtje hier en daar en ook 3 potloodschetsen van een
vroegere creatieve eigenaar. Voor de liefhebber een bijzonder
item.
Teksten als :”met de armaturen, voorzien van ballons, uit
“Neophan” glas vervaardigd, brengen wij nu verlichtingselementen, waarvan het licht, dankzij de speciale tint enz

Bieden vanaf € 35,- + verzendkosten
Beste belangstellende, deze nieuwsbrief is misschien te lang maar de
collectie is veelzijdig en daar wil ik u via deze uitgestelde nieuwsbrief
toch van de hoogte stellen. In komende tijd worden het kwartaalsbrieven met af toe een tussendoortje.
Voor de liefhebbers en al die andere die geïnteresseerde die in
vormgeving zijn geïnteresseerd nodig ik u uit om vrijblijvende een
afspraak te maken om te komen kijken op dinsdagmiddagwoensdagmiddag en donderdagmiddag van 12.00 tot 16.30 en
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Andere tijden mogelijk in overleg.
Mijn levensstijl is lach en wees vrolijk.
Met vriendelijke groet, van de ware lief hebber van design in breedste
zin van het woord.
Gegroet Dirk de Wit en misschien tot ziens.
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zoals Artifort, Gispen, Paul Schuitema

NIEUWSBRIEF NR.1 –“20 vanaf het begin 2011 tot heden.
In een van onze autoritten op weg naar een
tentoonstelling kwam ik er pratend achter dat Cor
een soort dagboeken van zijn vele vakanties had
geschreven. Ik wist toen nog niet dat het allemaal
handgeschreven teksten waren. Vele uren is mijn
medewerkster bezig geweest om het leesbaar te
maken op de computer en ik zorgde dat de
omvangrijk teksten in 2 kolommen per bladzijden
werd gerangschikt. stortte ik mij in een hoeveelheid geschreven tekst waar natuurlijk ook
afbeelding bij moesten. Uit het archief van Cor en
ondergetekende hebben we dat samen uitgezocht en binnen de teksten gebracht.
Met het resultaat dat wij in eigen beheer de
markering van een route hebben vervaardigd.
In een oplage van circa 100 stuks O.a. heeft het
museum Boijmans van Beuningen een aantal
aangekocht vele architecten en belangstellende..

Met vriendelijke groet van Dirk de Wit
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het
derde kwartaal.
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