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Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
Ooststraat 10a
4357 BE  Domburg
t 0118 - 58 46 18
e info@marietakvanpoortvlietmuseumdomburg.nl
www.marietakvanpoortvlietmuseumdomburg.nl
postadres
Postbus 36
4357 ZG  Domburg

OPEnInGsTIjDEn 

Dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tevens geopend op 2e paasdag en 2e pinksterdag.

ROuTE/BEREIkBAARhEID

Domburg ligt aan de noordwestkust van Walcheren, ca. 14 km 
van Middelburg en 18 km van Vlissingen.
het dichtstbijzijnde trein- en busstation is in Middelburg. 
Voor informatie over actuele busverbindingen tussen het station 
en Domburg kijkt u op www.connexxion.nl. 

het Museum heeft een aantrekkelijke winkel.

Ook kunt u in het Museum en in de sfeervolle beeldentuin 
koffie of thee drinken.

Op verzoek zijn rondleidingen mogelijk.

Voor wie 

wil 

baden 

in kunst

hET MusEuM

In het centrum van Domburg staat nu een replica van het kotje 

van Toorop: het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg (1994). 

Wie even zoekt, vindt het pittoreske tentoonstellingsgebouwtje 

achter de winkels in de Ooststraat. Expositie of geen expositie, 

alleen al het gebouwtje en de tuin zijn een bezoek waard!

hET kOTjE VAn TOOROP

het begon met het kotje van Toorop. Een houten paviljoentje 

in de duinen, schuin tegenover het Badpaviljoen. schilder jan 

Toorop liet het gebouwtje in 1911 optrekken om er exposities te 

organiseren voor de badgasten. 

Al in het prille begin is er toen een opzienbarende tentoonstelling 

geweest van maar liefst vijftien schilders tezamen, waaronder 

Toorop zelf, zijn dochter Charley en Piet Mondriaan. Maar binnen 

een jaar sloeg een zware storm het kotje neer. het werd her-

bouwd en bleef deze keer staan tot in de winter van 1921 - 1922. 
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‘Het’

Schilders vinden ‘het’ in Domburg. ‘t Licht op de Zeeuwse 
eilanden is lichter en blonder dan op andere eilanden. Neem 
daarbij de veranderlijke zee, de duinen, de oude bossen, de 
Zeeuwse bevolking en het karakteristieke kerkje van Domburg, 
dan is duidelijk waarom dit dorp een geliefde ‘broedplek’ is 
voor kunstenaars. Schilders, dichters en schrijvers vinden hier 
al eeuwenlang hun rust en inspiratie. 

JaN toorop (1858 - 1928)

Domburg was voor de schilder Jan toorop een sterke bron 
van inspiratie. Hij bracht er veel zomers door bij de familie 
Drabbe en heeft een tijdje in het dorp gewoond. toorop organi-
seerde tussen 1911 en 1921 tentoonstellingen die Domburg een 
goede naam hebben bezorgd in de internationale kunstwereld. 
Hij deed dit samen met de bevriende schilderes Mies elout-
Drabbe (1875 - 1956) en collega-kunstenaars als Ferdinand Hart 
Nibbrig (1866 - 1915), Jan Heyse (1882 - 1954) en Jacoba van 
Heemskerck (1876 - 1923). toorop was het middelpunt. 
Van een gemeenschappelijke stijl was geen sprake, ieder ging 
zijn eigen weg. Het Domburgse licht en het Kotje verbonden 
hen.

Het MarIe taK VaN poortVLIet MUSeUM DoMBUrG

Vanwaar de naam Marie tak van poortvliet Museum?
Kunstverzamelaarster, antroposofe en landbouwpionierster 
Marie tak van poortvliet (1871 - 1936) bouwde in Domburg een 
atelier in de tuin van haar villa Loverendale, naast het Badhotel. 
Zodat haar hartsvriendin en schilderes Jacoba van Heemskerck 
er in een gezonde omgeving kon werken. 

Hele zomers verbleven zij er. Het atelier werd een gastvrij 
onderkomen voor vele kunstenaars. In 1912 begon Marie met 
het aanleggen van een kunstverzameling, een van de meest 
vooruitstrevende van die tijd. Zij was een vrouw die kunst liet 
bloeien. Het Museum draagt daarom haar naam.

VrIeND worDeN

Het museum dankt zijn voortbestaan aan veel trouwe vrienden en 
de inzet van vrijwilligers. De Vereniging van Vrienden ondersteunt 
het museum bij het organiseren van tentoonstellingen en bij de 
aankoop van stukken voor de collectie.

ook u bent zeer welkom als lid van de Vereniging van Vrienden. 
als vriend heeft u gratis toegang tot de exposities, en krijgt u 
steeds bericht van de activiteiten van het Museum. Vrienden 
worden uitgenodigd voor de openingen van alle tentoonstellingen. 
Daarnaast is er voor hen jaarlijks in de zomer een speciale avond 
met een lezing en ontvangst in het museum. 

wordt lid van de Vereniging van Vrienden en meldt u aan via 
www.marietakvanpoortvlietmuseumdomburg.nl of middels een 
briefje naar 
Vereniging Vrienden Marie tak van poortvliet Museum Domburg, 
postbus 36, 4357 ZG Domburg. 

als vriend bepaalt u zelf hoeveel u wilt bijdragen, met een jaarlijks 
minimum van ] 23,00. U ontvangt hiervoor een acceptgiro.

VrIJwILLIGer worDeN

Iedereen die in het museum werkt, is vrijwilliger. 
wilt u ook bij ons als vrijwilliger werken, neemt u dan contact op 
via info@marietakvanpoortvlietmuseumdomburg.nl

VroeGer IN Het MUSeUM

Veel grote namen en verschillende stijlen zijn in toorops Kotje 
op het duin de revue gepasseerd. 

waren het aanvankelijk walcherse kunstenaars die er expo-
seerden, later kwamen daar ook uit België gevluchte schilders 
bij en uit binnen- en buitenland afkomstige ‘modernen’.

Het Domburgs Badnieuws maakte onder meer melding 
van het verblijf van Charley toorop, piet Mondriaan, Henri 
Le Fauconnier, Ferdinand Hart Nibbrig, Lodewijk Schelfhout 
en Jacoba van Heemskerck.

NU IN Het MUSeUM

De tentoonstellingen in het Museum gaan over het leven en 
werk van hedendaagse kunstenaars die een band hebben met 
Zeeland. en natuurlijk over de Domburgse kunstenaarskolonie, 
de vriendschappen en de wisselwerkingen die er tussen de 
kunstenaars zijn ontstaan. In de beschutte idyllische tuin 
vinden regelmatig exposities van beelden plaats.
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