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 V R I E N D E N  V A N  V I K T O R  I V 
  
Graag brengen wij verslag uit van de feestelijke bijeenkomst op 

zondagmiddag 14 april jl.  ter gelegenheid van het uitkomen van het 
nieuwe boek van Ina Munck over Viktor IV. 

  
Allereerst danken wij jullie voor jullie aanwezigheid, enthousiasme en 

support. Verder gaat onze grote dank uit naar Bodo en Jacqueline 

Douqué, die hun indrukwekkende huis aan de Keizersgracht zo gastvrij 
voor ons openstelden. Er waren in totaal 166 Vrienden bijeen, die allen 

vanaf de monumentale trap konden worden toegesproken. In het fraaie  



souterrain was, behalve een kleine expositie van Viktor’s ‘Ikons’, ook non-

stop de film ‘Who Needs the Pacific Ocean’ te zien. 
  

 
  
Natuurlijk was het allemaal begonnen om het boek en om de 

aanwezigheid van Ina Munck, die uit Kopenhagen was overgekomen. Met 
het bijzondere beeld dat zij van Viktor in haar welkomstwoord schetste, 

en met het signeren van de boeken die zij zo genereus aan ons allen 

uitdeelde, was zij het stralende middelpunt van onze bijeenkomst.  
  

Door een wonderlijk toeval is Wes Andrews, een oude vriend van Viktor 
sinds de vroege jaren zestig, op ons pad gekomen. Met zijn verfrissende 

Amerikaans enthousiasme was hij het brein achter de boekpresentatie en 
heeft hij meegedacht over de toekomst van de Stichting Viktor IV, 

waarover hieronder meer.  
  

In de stijlkamer voor in het huis was, naast het nieuwe boek, van alles te 
koop gerelateerd aan Viktor IV. Tegelijkertijd was daar op een 

beeldscherm een keuze te zien van Viktor’s tot nu toe bekende ‘Ikons’. 
 

 De presentatie werd een feestelijk samenzijn, mede dankzij de catering 
van Floris van Helbergen en de meisjes van ‘Klokspijs’.  

                                     

Aan de hand van de vraag ‘’Welke plek van Amsterdam associeert U met 
Viktor IV?’’ heeft onze speciale medewerker Menne Bartelsman tijdens de 

bijeenkomst 20 video-interviews van willekeurige gasten afgenomen. Het 
heeft geresulteerd in boeiende verhalen, waaruit blijkt hoezeer Viktor nog 

steeds leeft bij velen van ons. 
  

Veel dank tenslotte aan onze fotograaf Ole Eshuis, die de bijeenkomst op 
video vastlegde, aan Bodo Douqué, Wim Koen, Dirk van Leeuwen en Jet 



Boetje, die ons foto’s toestuurden, waarvan een kleine impressie in deze 

nieuwsbrief. 
 

 
  

W A A R  H E E F T  D E  B I J E E N K O M S T  I N  

G E R E S U L T E E R D ? 
  

Na afloop van de bijeenkomst kregen wij tientallen opgetogen reacties. 
Sommigen Vrienden kenden elkaar al, anderen hebben met elkaar kennis 

kunnen maken. Vrienden uit Deventer meldden ons dolblij dat zij dankzij 

een ontmoeting op de boekpresentatie eindelijk een ‘Ikon’ hebben kunnen 
kopen.   

  
Helaas is een aantal zaken tijdens de bijeenkomst niet duidelijk genoeg 

aan de orde gekomen. Het was onze bedoeling jullie te betrekken bij de 
belangrijkste doelstellingen van de Stichting, en de uitwerking daarvan in 

een meerjarenplan, waarvoor Wes Andrews een enthousiast  
‘Vision Statement’ voor ons heeft opgesteld. Bovenaan onze lijst staat nog 

steeds de noodzaak om een permanent onderkomen voor Viktor’s 
omvangrijke archief te vinden, evenals voor zijn in 17 verhuisdozen 

opgeslagen werkruimte/studio, die onlangs naar Nederland is 
getransporteerd. Wij hadden nogmaals een dringende oproep willen doen 

om mee te denken over een oplossing voor dit probleem en wij vragen 
ons af of iemand van jullie hiervoor een suggestie heeft. Het gaat primair 

om een veilige, droge opslagruimte. Voor onderzoek en studie zou deze 

ruimte incidenteel op afspraak toegankelijk moeten zijn.  Het ambitieuze 



plan van een Viktor IV café, naar voorbeeld van Ina Munck in 

Kopenhagen, lijkt te hoog gegrepen en hebben wij al laten varen. 
  

Onkosten 

Tijdens de boekpresentatie heeft de verkoop van Viktor’s boeken en 
artikelen ca. € 1.200,00  opgebracht. Ondanks diverse, zeer welkome 

donaties, dekken deze inkomsten bij lange na niet alle onkosten (voor 
archivering, fotografie, Engelse vertalingen, audio-visuele 

werkzaamheden, bijhouden van de website, transportkosten van zowel 
500 Viktor IV boeken als van Viktor’s werkruimte/studio van Denemarken 

naar Nederland, etc.). Daarom hebben wij gedacht een beroep op jullie te 

doen om behalve lid, actief begunstiger te worden.  Begin volgend jaar 
zullen wij iedereen verzoeken weer een jaarlijkse bijdrage te doen. 

  

Fundraising 

  

 
  

Wij piekeren er al jaren over, hoe we in deze moeilijke tijden aan fondsen 
komen.  



Behalve de bovengenoemde onkosten, willen wij het behoud/onderhoud 

van Viktor’s graf op Zorgvlied veilig stellen en baart de verwaarloosde 
boot bij de Blauwbrug ons zorgen. In een poging om jullie bij deze zorgen 

te betrekken, liet Wes Andrews meisjes met foto’s van het graf en van de 

boot rondgaan. Eén van zijn andere ideeën is om, in navolging van de 
bijeenkomst van april jl., voortaan jaarlijks in de maand april een Viktor 

IV Vrienden fundraising-diner te organiseren. Aangezien Viktor zelf 4 
april 1964 plechtig beschouwde als het belangrijkste keerpunt in zijn leven 

- de dag dat hij zijn leven omgooide en als kunstenaar opnieuw begon - 
lijkt het ons een goed idee om komende april (2014) deze 50ste verjaardag 

op een of andere manier te vieren. Dat zal bovendien voor Ina de 
gelegenheid zijn om haar dochter Sara Sidenius Johansen, die bereid is  

Ina’s bestuursfunctie over te nemen, aan ons voor te stellen. 
  

Van enthousiaste Viktor IV fans moet onze 
Stichting het hebben: 

  

Via de website meldde Jan de Wit uit Heemskerk zich begin augustus bij 

ons met een uiterst belangwekkende vondst: op de markt in Beverwijk 
ontdekte hij een gele Kodakdoos vol onbekende foto’s en 

contactafdrukken, gemaakt door Karl Gluck. Dit verrassende 
fotomateriaal, waarvan een groot aantal opnames van Viktor zelf en van  

Antje Ypelaar, met daarbij veel voor ons nog onbekend werk, is inmiddels 
gescand en aan het archief toegevoegd. 

  

       

  
Na de boekpresentatie liet manager Mustapha van Café Bâton  

(hoek Herengracht / Herenstraat, Amsterdam) vier ingelijste 
logboekbladen van Viktor in Bâton ophangen.  



 Dankzij Jan Fictoor van boek-antiquariaat Egidius (Haarlemmerstraat 87, 

Amsterdam, tel. 020-6243255), die regelmatig zijn etalage aan Viktor IV 
wijdt, melden Viktor IV fans van over de hele wereld zich bij ons. Het 

nieuw uitgekomen boek is bij Egidius te koop voor € 35,00 en kan ook via 

het secretariaat van de Stichting Viktor IV worden besteld.  
  

Tenslotte… 

Enkele bestuursleden van de Stichting Viktor IV hebben het afgelopen 

halfjaar ernstige problemen met hun gezondheid gehad. Wij waren dan 
ook onzeker of de Stichting, nu wij geleidelijk aftreden, zou kunnen blijven 

voortbestaan. Het is echter overduidelijk dat een bijzondere groep 

Vrienden  Viktor en Ina nog steeds op handen draagt. Wij hopen dan ook 
zeer dat zich onder jullie nieuwe bestuursleden bevinden.  

  
In de hoop dat wij jullie met deze nieuwsbrief aan het denken 

zetten, horen we graag van jullie! 
  

                                                                                                                  
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

 
Anne Marie Huibregtse                                                                                               
Secretariaat Stichting Viktor IV  
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