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V R I E N D E N  V A N  V I K T O R  I V !
Uit beide evenementen, waarmee we dit jaar VIJFTIG JAAR VIKTOR IV vierden, is weer 
gebleken hoeveel Viktor’s werk aan enthousiasme losmaakt. De Aprilbijeenkomst in Arti met 
Leo Delfgaauw’s lezing voor 120 Vrienden, mondde uit in een waar verjaarsfeest, en de Viktor
IV tentoonstelling in de maand juli aan de Amstel, die tegen de 1000 bezoekers trok, werd een
inslaand succes.                                                                                                              

                                                                                                                                                     
In de kleine, lichte galerie aan de Amstel, pal tegenover Viktor’s schip, kwam het werk 
prachtig tot zijn recht. Wij toonden er 12 van de mooiste Ikons uit particulier bezit en 15 
logboekbladen uit de collectie, die Ina Munck aan de Stichting heeft gedoneerd. Zowel de 
intrigerende teruglopende klokken en horloges, als ook Viktor’s korte, slagzinachtige 
uitspraken, die Ina in een groot zwart/wit tegeltableau op de wand had aangebracht, gaven 
veel te denken en brachten opgetogen reacties te weeg. Met de fotoreportage van de 
‘SECOND QUALITY CONSTRUCTION COMPANY’ en de DVD over het leven aan boord, kwamen 
de ‘70er en ‘80er jaren met Viktor en Ina weer helemaal tot leven. 

Voor veel vroegere buurtgenoten en vrienden betekende de tentoonstelling één vreugdevolle 
herkenning. Eigenaars van Viktor’s werk waren verrukt om ook andere facetten van zijn 
oeuvre te ontdekken. De DVD ‘WHO NEEDS THE PACIFIC OCEAN’ trok grote belangstelling in 
het achtergedeelte van de galerie. Enthousiaste fans kwamen een aantal keren terug en 
brachten vrienden mee. Ook voorbijgangers die nog nooit van Viktor IV hadden gehoord . .  
we kregen vele, vele reacties enkel in superlatieven.  

De bijzonder behulpzame en gastvrije eigenaar van galerie Amstel 41 zijn we veel dank 
verschuldigd; ook hij was erg blij met de tentoonstelling en hoopt op een vervolg van dit 
succes!                                                                                                                                        
Wij willen de bruikleengevers nogmaals heel hartelijk danken voor het als vanzelfsprekend 
uitlenen van hun ‘Ikons’, als ook voor de klokken en horloges, die te samen een groot aandeel
van het succes uitmaakten. Wij waren erg blij met de inzet van onze suppoosten, die het ons 
mogelijk maakten een hele maand open te zijn. Jan Fictoor danken wij voor zijn bakfiets, 
waarmee wij buiten op het trottoir meer aandacht voor de tentoonstelling konden trekken.

Bijgevoegd een collage van de meest frappante uitlatingen in het gastenboek.



Uit al deze enthousiaste reacties blijkt hoeveel Viktor’s werk nog altijd weer bij velen 
losmaakt. Het is voor ons een enorme aanmoediging geweest. 



SHOP  

In deze december maand herinneren wij jullie graag nog aan:

- de reproducties van 6 bijzondere logboekbladen, die wij in een genummerde Jubileum      
oplage op geschept papier lieten afdrukken.                                                                               
Voor afbeeldingen zie www.viktoriv.nl/shop .           Per stuk € 65                   3 voor € 165

- het boek, ‘Viktor IV, An American in Amsterdam’ samengesteld door Ina Munck (2013), 
dat met niet eerder gepubliceerde foto’s alles vertelt over zijn leven en werk.             € 35

- scheepsvlaggen (volgens Viktor’s eigen ontwerp) met ‘THANK YOU AMSTERDAM’      € 45

DONATIES

Om dit soort bijeenkomsten blijvend te kunnen financieren, en ook de komende 
jaren het werk van Viktor IV op grotere schaal te kunnen laten zien, heeft de Stichting 
middelen nodig.

HOE KUNNEN JULLIE DE STICHTING HELPEN?

-door donateur of sponsor te worden. Hoog op ons verlanglijstje staan ladekasten om alle        
logboekbladen zorgvuldig in op te kunnen bergen.

De Stichting heeft de zogenaamde ANBI-status, waardoor jullie bijdrage onder voorwaarden 
voor meer dan 100 % fiscaal aftrekbaar is. 

-verder kunnen jullie de Stichting helpen door haar adviezen en suggesties over relevante   
fondsen aan de hand te doen.

-door haar suggesties te geven voor mogelijke archief-, depot- en/of tentoonstellingsruimte.

-door de Stichting in contact te brengen met eigenaren van met name ‘Ikons’. 

Wellicht ten overvloede: jullie donatie is meer dan welkom op bankrekening: 

NL44 RABO 0118 9779 11  t.n.v. Stichting Viktor IV te Amsterdam.

Jullie steun wordt op hoge prijs gesteld.

Graag besluiten wij deze nieuwsbrief met onze beste wensen voor Kerstmis en het Nieuwe 
Jaar en wij hopen tot ziens!

Namens het bestuur van de Stichting Viktor IV,

Anne Marie Huibregtse, 
Secretariaat Stichting Viktor IV                                                                                      
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